
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022  

P
ág

in
a1

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 007/2022 

PROCESSO Nº 04.001.283.22.00 
 
 
 
 
 
 

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. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022  

P
ág

in
a2

 

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, localizados no município de Belo Horizonte (ainda que 

atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-BH), que tenham interesse em executar 

procedimentos de DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (Preço - Tabela SUS), abrangendo Raio-X, 

Ultrassonografia do sistema circulatório (qualquer região anatômica),  Ultrassonografia dos 

demais sistemas, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Sedação para 

Ultrassonografia, Sedação para Tomografia Computadorizada e Sedação para Ressonância 

Magnética, conforme condições estabelecidas neste Edital e 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, localizados no município de Belo Horizonte (ainda que atualmente prestando 

serviços à SMSA/SUS-BH), que tenham interesse em executar procedimentos de 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (Preço Tabela SUS), abrangendo RAIO-X, 

ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO (qualquer região anatômica),  

ULTRASSONOGRAFIA DOS DEMAIS SISTEMAS, TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, SEDAÇÃO PARA 

ULTRASSONOGRAFIA, SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA e 

SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, conforme condições estabelecidas 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 nº 8.666/93. 

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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 

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

propostas. 

 

2.4. Em consonância com a estrutura e o detalhamento completo dos procedimentos, por grupo, e a 

composição atualizada dos atributos e valores da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde – SUS, foram 

aprovados pela Portaria nº 2.848/MS/GM, de 06 de novembro de 2007. Estão disponíveis para 

amplo, irrestrito e livre acesso a todos os cidadãos para conhecimento e consultas específicas, nos 

sítios da Secretaria de Atenção à Saúde, www.saude.gov.br/sas, e 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp , ficam estabelecidos os 

seguintes anexos: 

 

 ANEXO I – Planilha Estimada de Compras Global de Serviços Ambulatorial do Grupo 02 – 

Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, por lotes e subgrupos da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS; 

 

 ANEXO II – Planilha contendo o detalhamento dos lotes, subgrupos e da forma de organização 

(F.O) por procedimentos/exames da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 

e a Produção do SUS-baseada na série histórica de produção 2019 a 2021; 

 

 ANEXO III – Formulário para Notificação de Impedimento do Uso de Contraste; 

 

 ANEXO IV –  Comprovação da Capacidade Técnica Operacional; 

 

 ANEXO V – Modelo Para Apresentação da Proposta; 

 

 ANEXO VI – Critérios de Peso para a Classificação Final e Desempate dos Proponentes. 

 

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

 

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

 

 ANEXO IX – Modelo de Declaração de Aceitação dos Serviços; 

 

 ANEXO X – Modelo de Declaração de Anuência dos Preços; 

 

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

 

 ANEXO XII – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

 

 ANEXO XIII – Instrução de Serviço SMSA/SUS Nº 001/2007; 

 

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

 

 ANEXO XV – Minuta do Contrato; 

 

 ANEXO XVI – 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 

http://www.saude.gov.br/sas
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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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 deste Chamamento Público até o 5º (quinto) dia útil 

anterior à data fixada para apresentação das propostas de credenciamento. As razões de 

impugnação ao edital, quando propostas, poderão ser enviadas via internet, para o e-mail 

cplsmsa@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento original no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis contados do prazo final para sua apresentação junto à Comissão Especial de 

Licitação, situada à Avenida Afonso Pena, nº 2336, 6º andar, bairro Savassi, Belo Horizonte / 

MG, CEP 30.130-012, no horário de 8 horas as 17 horas. Não serão acolhidas as impugnações 

apresentadas fora do prazo legal. 

 

3.2.1. Decairá do direito de impugnar este edital, ou parte dele, o Prestador que não observar o 

prazo fixado no subitem 3.2 deste Edital. 

 

3.3. 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, localizados 

no município de Belo Horizonte (ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-

BH), 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 

http://www.pbh.gov.br/
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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 “f” pertencentes ao subitem 7.1.3 deste Edital. 

 

5. DA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

 

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

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

 

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

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

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

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

 

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

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

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

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

Horizonte/MG, CEP 30.130-012. 

 

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

deste processo de credenciamento público. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

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

 

6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

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

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido 

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

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

documentos de eleição de seus administradores; 

 

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

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

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

ou a última alteração consolidada. 

 

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

 

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

 

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

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

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

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

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

 

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

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

instituídos por lei; 

 

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

apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

6.3. Da qualificação técnica do Interessado/Proponente: 

 

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

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

com o(s) objeto(s) do(s) grupo(s) deste Edital. 

 

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

Proponente. 

 

6.3.1.3. 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, 

localizada(s) no município de Belo Horizonte/MG, conforme estabelecido no 

objeto deste Edital. 

 

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 
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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 

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 
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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 XI 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 XII do Edital); 

 

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

(vide modelo constante no Anexo VIII 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 072/2019 (inclusa 

como Anexo XIV 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 (vide 

modelo constante no Anexo X do Edital); 

 

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

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

 

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

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

do Interessado/Proponente. 

 

7.2. Serão INABILITADOS os Interessados/Proponentes que: 

 

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

documentos exigidos no item 6 deste Edital; 

 

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

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

 

7.3. A INABILITAÇÃO do Interessado/Proponente implicará na preclusão do seu direito de 
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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. Toda a documentação exigida neste Edital de Chamamento Público, e inclusa junto ao envelope 

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

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

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

 

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

Chamamento Público.  

 

8.4. 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. 

 

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

conter, na forma e no conteúdo, especialmente:  

 

8.5.1. Razão social completa do Interessado/Proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, CNES, 

endereço, telefone, e e-mail.  

 

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

 

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

 

8.5.4. A proposta apresentada deverá conter a oferta, por lote, do quantitativo global dos sub-

grupos constantes na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS, conforme estabelecido no Anexo I deste Edital, e deverá ser 

apresentada de acordo com o modelo contido no Anexo V deste Edital, não se admitindo 

restrição da oferta a determinados procedimentos e/ou forma de organização. 

 

8.5.5. A proposta do prestador deverá demonstrar a capacidade operacional instalada própria 

correspondente ao mínimo de 70% (setenta por cento) do quantitativo ofertado por lote dos 

procedimentos/exames, com indicação dos equipamentos existentes com a respectiva 

capacidade de produção apresentada no manual técnico do equipamento e comprovada na 

rotina diária do laboratório.  
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8.5.6. Um prestador poderá concorrer a um ou mais lotes. 

 

8.6. O prestador terá que apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade técnica 

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

 

8.6.1. Declarar o percentual da capacidade operacional que está destinada a particulares e 

convênios e ao Sistema Único de Saúde/SUS, atualizado de acordo com o CNES, conforme 

modelo apresentado no Anexo IV deste Edital. 

 

8.7. A Comissão poderá solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à 

viabilidade da proposta/oferta do prestador no tocante à capacidade técnica operacional. 

 

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

desconsideradas. 

 

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; 

 

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. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS/PROPONENTES: 

 

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

 

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

vigor, ter a proposta elaborada em consonância com este Edital. 

 

10.1.2. 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. 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022  

P
ág

in
a1

1
 

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

pertinente, encaminhará o processo de credenciamento à comissão técnica vinculada à 

Diretoria de Regulacao de Média e Alta Complexidade em Saúde (DMAC/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. 

 

10.1.4. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde que 

efetivamente se encontrem em atividade, e com capacidade técnica para prestar serviços 

segundo cotas e fluxo de autorização e encaminhamentos definidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

10.1.5. Os serviços serão distribuídos entre os prestadores credenciados, de acordo com a 

classificação obtida na oferta constante do Anexo VI deste Edital, considerando a 

capacidade operacional ofertada nos termos dos subitens 8.5.4 e 8.5.5 deste instrumento. 

 

10.1.6. Dos critérios de desempate: 

 1º Maior quantidade de procedimentos ofertados ao SUS no subgrupo; 

 2º Maior diversidade de subgrupos de procedimentos ofertados aos SUS; 

 3º Procedimento ofertado apenas nos lotes D e E darão direito ao prestador de rateio 

dos procedimentos excedentes após distribuídos os procedimentos entre os prestadores 

que ofertarem os lotes A, B e C. 

 

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

pontuação alcançado na classificação. 

 

10.1.8. Cada prestador será contratado para realizar até 20% do quantitativo de procedimentos 

disponibilizado para cada lote, exceto quando forem menos de 5 prestadores legalmente 

habilitados ou quando a necessidade do SUS-BH não for atendida pelos prestadores 

classificados, podendo a contratação ser superior a 20% até o total de procedimentos 

previstos neste Edital. 

 

10.1.9. A SMSA poderá adquirir até 100% do quantitativo ofertado pelo concorrente 

classificado, desde que este percentual não ultrapasse os 20% (vinte por cento) do 

quantitativo de procedimentos conforme estabelecido no subitem 10.1.8. 

 

10.1.10. Possuir cadastro ativo no SUCAF: 

 

10.1.10.1. 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 

 

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

 

10.1.11.1. O Interessado/Proponente poderá acessar o site www.pbh.gov.br/sucaf para 

consulta/conhecimento acerca da Linha de Fornecimento / Serviço. 
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11. DA RESCISÃO E DO DESCREDENCIAMENTO: 

 

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

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

ainda: 

 

11.1.1. A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

 

11.1.2. O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA 

às consequências previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei. 

 

11.1.3. O não atendimento da ordem de serviço ensejará a rescisão do presente Contrato, além 

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

 

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

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

da Lei Federal 8.666/93. 

 

11.1.5. O presente Contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as 

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

 

11.2. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não 

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

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

SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas no subitem 21.2.2, quais sejam: 

 

11.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

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

 

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

 

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

 

11.2.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

11.2.6. Atrasar injustificadamente a execução do contrato bem como paralisá-lo sem justa causa 

e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 

 

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

 

11.2.8. Atrasar a entrega dos resultados em até 05 (cinco) remessas ao longo do ano ou 03 (três) 

remessas consecutivas; 

 

11.2.9. Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços fora dos padrões e normas instituídas 

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes; 

 

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

 

11.2.11. Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pela Gerência de Controle e 

Avaliação e/ou Gerência de Auditoria Municipal da CONTRATANTE sobre o 

atendimento do usuário. 

 

11.2.12. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor/Gestor de 

Contrato designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, as de 

seus superiores; 

 

11.2.13. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 

 

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

determinadas pelo Gestor do SUS-BH; 

 

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

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH. 

 

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

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

 

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

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

suspensivo. 

 

11.7. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 

 

12. DO PREÇO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

12.1. O valor estimado de referência da contratação anual é de R$ 13.250.609,14 (treze milhões, 

duzentos e cinquenta mil, seiscentos e nove reais, e quatorze centavos), perfazendo o montante 

global estimado de R$ 66.253.045,70 (sessenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, 

quarenta e cinco reais, e setenta centavos) referente a 60 (sessenta) meses de vigência 

contratual, dada a natureza de serviço continuado. 

 

12.2. Os valores estipulados dos procedimentos serão reajustados na mesma proporção, índices, e 

épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 

 

12.2.1. O reajuste independe da celebração de Termo Aditivo. Entretanto, deverá constar no 

processo administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste. 
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12.2.2. 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.  

 

12.3. A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador pelos serviços efetivamente 

prestados, conforme os valores em Reais (R$), da Tabela de Procedimento, Medicamento e 

OPMS do SUS, conforme estabelecido no Anexo II deste Edital. 

 

12.4. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Edital serão acobertadas pelas 

seguintes dotações orçamentárias:  

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.50.1.41 

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.00.1.02 

 

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

processará mediante efetivação do termo de apostila. 

 

13. DO CONTRATO: 

 

13.1. 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. 

 

13.1.1. 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. 
  

13.1.2. 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. 

 

13.2. 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.   

 

13.2.1. Por se tratar de serviço assistencial de natureza contínuo, será de 60 (sessenta) meses a 

vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir da data de sua 

assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser rescindido a 

qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, por razões de interesse público ou 

outra, devidamente fundamentadas. 

 

13.2.2. 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.  

 

13.3. 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 ainda não 

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

a proposta mais vantajosa. 

 

13.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato, exceto 
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na hipótese de serviço secundário que não integra a essência do objeto desde que expressamente 

autorizada pela Administração Municipal, mantida em qualquer caso a integral 

responsabilidade do CONTRATADO. 

 

13.5. 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. 

 

14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

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

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

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

deste artigo. 

 

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

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

decisão. 

 

14.2. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 

 

15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

15.1. Os usuários do SUS-BH serão encaminhados para as unidades prestadoras de serviços com a 

solicitação dos exames/procedimentos devidamente autorizada pelos serviços definidos pela 

SMSA ou serão agendados/regulados pela Gerência de Regulação do Acesso Ambulatorial 

(GERAM) em fluxo determinado e/ou pré-autorizado pela SMSA e conforme os critérios 

estabelecidos na Instrução de Serviços SMSA/SUS-BH nº 001/2007. 

 

a) DA OFERTA DE SERVIÇOS: 

 

 A oferta de serviços deverá ser para todos os procedimentos da Tabela Unificada do SUS 

que constam em cada sub-grupo e forma de organização onde estão especificados no 

Anexo II deste Edital. 

 

 Os procedimentos ofertados deverão atender a todas as faixas etárias, não se permitindo 

que seja estabelecido limite de idade, exceto para as faixas constantes da Tabela Unificada 

do SUS. 

 

 Deverá ser garantido o acesso para portadores de necessidades especiais e pacientes em 

maca. 

 

b) DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES: 

 

 Havendo solicitação e/ou indicação do uso de contraste, SEM ÔNUS PARA O 

USUÁRIO, o mesmo deverá ser usado, exceto em situações que envolvam risco para o 

paciente. A UTILIZAÇÃO DO CONTRASTE IODADO É DE INTEIRA 

RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. A não utilização do contraste, quando 

indicado, deverá ser justificado através de formulário padronizado (Anexo III do Edital) 

devendo este ser assinado pelo paciente ou responsável.  
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c) DOS RESULTADOS DOS EXAMES: 

   

 Radiologia – Ultrassonografias – Tomogafia Computadorizada – Ressonância 

Magnética: 

 

o O laudo deverá responder às hipóteses diagnósticas ou ao objetivo do exame descrito na 

solicitação. Constar a comparação com exames anteriores, sempre que possível, 

principalmente nos casos de acompanhamento da resposta terapêutica aos tratamentos 

oncológicos. 

 

o Os laudos deverão conter a descrição detalhada das estruturas avaliadas com ênfase nos 

órgãos que motivaram a solicitação.  

 

o As imagens deverão ser disponibilizadas em filme, fotografia, papel fotográfico ou CD. 

 

o Exame alterado que demandar ação assistencial imediata ou acompanhamento do 

usuário, deverá ser informado ao serviço solicitante, com dados do usuário (nome, data 

de nascimento, endereço, telefone, profissional e Unidade de Saúde solicitante) para 

auxiliar a busca ativa do usuário pela SMSA. 

 

o As solicitações e os laudos dos exames deverão ser disponibilizados, quando necessário, 

aos supervisores ambulatoriais da Gerência de Controle e Avaliação Ambulatorial 

GECAV/DMAC/SMSA/SUS-BH para revisão “in loco” ou na SMSA/SUS/BH. 

 

o Os prestadores deverão entregar os resultados dos exames no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias úteis após a sua realização, em papel timbrado com dados do serviço, 

identificação e assinatura do profissional radiologista responsável pela emissão do laudo 

com a data da sua liberação. 

 

o Somente poderão ultrapassar este prazo procedimentos específicos que demandam 

técnicas diferenciadas com necessidade de maior tempo para execução ou avaliação de 

outro profissional radiologista. 

 

15.2. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas 

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

SUS, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº 001/2007 e no item 15 

deste Edital. 

 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

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

para correção da prestação do serviço sem ônus para a CONTRATANTE. 

 
16.2. Qualquer irregularidade não sanada pela CONTRATADA será reduzida a termo a ocorrência 

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

 

17. DOS PROCEDIMENTOS: 

 

17.1. 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. 
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17.2. A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser imediatamente comunicada 

à SMSA/SUS-BH. 

 

17.3. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 17.1 e 17.2 acima, 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. 

 

17.4. Alterações cadastrais que impliquem em mudanças de preço na Planilha de Oferta de Serviços 

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

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS: 

 

18.1. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento contratado. 

Para os efeitos deste Edital, consideram-se profissionais próprios do prestador: 

 

a) O membro do seu corpo clínico; 

 

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

 

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

seja por este autorizado e formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde/CNES. 

 

d) A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça atividade na área de saúde e 

esteja formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

18.2. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados através do 

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

resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os 

respectivos comprovantes de pagamento dos encargos devidos sempre que solicitado. 

 

18.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos serviços 

terceirizados a eles vinculados. 

 

18.4. É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de Informações 

Ambulatórias (SIA) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a este. 

 

18.5. O prestador deverá disponibilizar o serviço na Gerência de Regulação do Acesso Ambulatorial 

(GERAM) dentro das normas vigentes e acordadas com a SMSA/DMAC/SUS-BH. 

 

18.6. Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-BH, sempre 

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

exigidas. 

 

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

 

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

doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para exames; 
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b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu 

representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos serviços 

provenientes do contrato regulado pelo Edital. 

 

18.8. O prestador deverá manter, durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as 

condições de habilitação exigidas no Credenciamento. 

 

18.9. Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade da assistência. 

 

18.10. O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

 

18.11. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar 

defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem 

como a ausência temporária de profissionais, deverão ser comunicados imediatamente à 

Gerência de Acesso Ambulatorial (GERAM) proposta de solução visando a não interrupção 

da assistência. 

 

18.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 

 

18.13. Arquivar os laudos dos exames dos pacientes pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, nos termos 

da Portaria Municipal SMSA/SUS-BH no 026/2006.  

 

18.14. É obrigação do prestador atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo 

universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

 

18.15. O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou 

salas de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-BH e da 

gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

 

18.16. O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos 

pertinentes oferecidos. 

 

18.17. O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de 

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

 

18.18. O prestador deverá justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu representante, por escrito, 

as razões técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato 

profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste Edital. 

 

18.19. O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos 

pacientes. 

 

18.20. Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier 

causar ao SUS-BH ou ao usuário encaminhado. 

 

18.21. Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins 

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

da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996. 
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18.22. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH: 

 

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

acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia autenticada 

da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e a CNES; 

 

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

normas técnicas. 

 

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

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

 

d) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Edital; 

 

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

permanentemente designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar, 

acompanhar e auditar a execução dos serviços prestados. 

 

f) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle e Avaliação 

Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde sobre não conformidades detectadas nas 

solicitações e encaminhamentos de exames pela Rede Municipal ao serviço. 

 

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

suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto do 

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

termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto 

Municipal nº 8.646/96, Decreto Municipal nº15.748/2014 e da Portaria SMSA/SUS-BH, nº 

072/2019; 

 

18.24. 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 a licitações e contratos administrativos. 

 

18.25. O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS-

BH e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, 

praticadas por seus profissionais ou prepostos. 

 

18.26. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na 

proposta e devidamente aprovado pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas. 

 

18.27. O prestador obriga-se a comunicar ao Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura de Belo Horizonte (SUCAF) toda e qualquer alteração de dados cadastrais, para 

atualização. 

 

18.28. O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier 

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

Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 

19.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a solicitar, 
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acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de 

saúde, nos termos dos Decretos Municipais nº 8.646/96 e 15.748/2014, Portaria Municipal 

SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 072/2019. 

 

19.2. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do 

Contrato. 

 

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

realizados. 

 

19.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços 

efetivamente prestados. 

 

19.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos 

serviços. 

 

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

pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

 

19.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e fixando-

lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

 

19.8. 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. 

 

19.9. Do acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços: 

 

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

 

19.9.2. 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.  

 

19.9.3. 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.  

 

19.9.4. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por meio dos seguintes servidores: 

 Assistente do Fiscal: Mateus Figueiredo Martins 

   Gerência de Rede Ambulatorial Especializada/GERAE-DMAC. 

 

 Fiscal: Márcia Dayrell 

   Gerência de Controle e Avaliação/GECAV-DMAC. 

 

 Gestor: Christine Ferreti Santiago. 

   Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

20.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme estabelecido na 
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Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH n° 001/2007, publicada no DOM de 23/08/2007, 

conforme o disposto a seguir: 

 

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

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

ser compatível com os procedimentos contratados. 

 

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

subsequente à prestação dos serviços, obedecendo o cronograma definido pela 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH, as faturas nos moldes preconizados pelo 

DATASUS/MS: Boletins de Produção Ambulatorial (BPAC, BPAI), Sistema de 

Informação do Câncer  (SISCAN), Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC) e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem 

acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH, o prestador de serviços, receberá no mês subsequente 

à apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados. 
 

20.1.3. As contas rejeitadas pela GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH dentro das suas normas e 

rotinas, serão notificadas mensalmente. 
 

20.1.4. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Gerência do 

Controle e Avaliação da GECAV/DMAC/SMSA/SUS-BH, ficando à disposição do 

prestador de serviços, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, 

para apresentar recurso. 
 

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

BH nº 25/2006 de 04/07/2006. 
 

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

revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo BDP/Boletim de 

Diferença de Pagamento. 
 

20.1.7. Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH autorizada a debitar o valor pago indevidamente no 

mês seguinte, através do processamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 

 

21. DAS PENALIDADES: 

 

21.1. 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. 

 

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

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 

21.2.1. Advertência escrita; 

 

21.2.2. Multa, nos seguintes percentuais: 
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a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega dos serviços, 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 moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de 

material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela 

inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento 

equivalente, a incidir desde o primeiro dia de atraso, nos casos em que a conduta 

faltosa supere o prazo de 30 dias e a autoridade competente entenda pela manutenção 

do contrato em razão do interesse público. 

 

c) 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;  

 

d) 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);  

 

e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o 

infrator der causa à rescisão do mesmo; 

 

f) multa de 3% (três por cento) sobre o valor da contratação na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as 

obrigações assumidas;  

 

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

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;  

 

h) 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;  

 

i) 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.  

 

21.2.3. 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. 

 

21.2.4. 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. 
 

21.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
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21.3.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  
 

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

Adjunto de Saúde. 

 

21.5. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 

competente. 

 

21.6. 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. 

 

21.7. 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. 
 

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

apresentação de recurso. 

 

21.9. 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. 

 

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

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

21.10. 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. 

 

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

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível. 

 

21.12. No tocante às notificações de natureza técnica/assistencial, a execução do Contrato será 

avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, nos 

termos da Portaria SMSA/SUS BH nº. 072/2019, sem prejuízo à observância do cumprimento 

das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. 

 

21.12.1. Periodicamente, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO 

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

comprovadas por ocasião da assinatura deste Contrato. 

 

21.12.2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não 

eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a 

CONTRATANTE ou para com os usuários do SUS e terceiros, decorrentes de culpa 

ou dolo na execução deste Contrato. 

 

21.12.3. O CONTRATADO 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. 

 

21.13. A inobservância, pela CONTRATANTE de cláusula (s) e/ou obrigação (ões) constantes deste 
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Contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, ensejará à 

CONTRATANTE, garantido o direito de defesa prévia, aplicação, em cada caso, das sanções 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e do Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-

BH instituído pela Portaria n° 072/2019/SMSA/SUS-BH. 

 

22. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

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

Saúde de Belo Horizonte serão observadas as determinações que seguem: 

 

22.1.1. 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: 

 

22.1.2. “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. 

 

22.1.3. “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. 

 

22.1.4. “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. 

 

22.1.5. “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. 

 

22.1.6. “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 

 

b) agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

23.1. 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. 

 

23.2. 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. 
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23.3. 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. 

 

23.4. 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. 

 

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

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

23.6. O Proponente 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 

 

PLANILHA ESTIMADA DE COMPRA GLOBAL DE SERVIÇO AMBULATORIAL DO 

GRUPO 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, POR LOTES E 

SUBGRUPOS DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E 

MATERIAIS ESPECIAIS DO SUS 

 

 

  
QUANTIDADE ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

LOTE A – Subgrupo 0204 - 

Diagnóstico por Radiologia 
163.337 2.952.400,89 

LOTE B – Subgrupo 0205 - 

Diagnóstico por Ultrassonografia 

do sistema circulatório (qualquer 

região anatômica) 

24.060 1.638.540,00 

LOTE C – Subgrupo 0205 - 

Diagnóstico por Ultrassonografia 

dos demais sistemas 

93.820 2.558.055,50 

LOTE D – Subgrupo 0206 - 

Diagnóstico por Tomografia 

Computadorizada 

16.960 1.904.096,50 

LOTE E – Subgrupo 0207 - 

Diagnóstico por Ressonância 

Magnética 

15.457 4.162.671,25 

LOTE F – Subgrupo 0417 - 

Anestesiologia -  Sedação para 

Ultrassonografia 

700 10.605,00 

LOTE G – Subgrupo 0417 - 

Anestesiologia -  Sedação para 

Tomografia Computadorizada 

838 12.695,70 

LOTE H – Subgrupo 0417 - 

Anestesiologia -  Sedação para 

Ressonância Magnética 

762 11.544,30 

TOTAL 315.934 13.250.609,14 

 

 

QUANTIDADE TOTAL (5 ANOS) DE 

PROCEDIMENTOS ESTIMADA 

VALOR TOTAL (5 ANOS) ESTIMADO 

(R$) 

1.579.670 66.253.045,70 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

PLANILHA CONTENDO O DETALHAMENTO DOS LOTES, SUBGRUPOS E DA FORMA DE ORGANIZAÇÃO (F.O) POR 

PROCEDIMENTOS/EXAMES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 

ESPECIAIS DO SUS E A PRODUÇÃO DO SUS-BH NOS ANOS DE 2019 E 2021. 

 

 

LOTE A 

SUBGRUPO 0204 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR 

ANUAL 

ESTIMADO 

(R$) 

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO 4.937 36.080,78 

0204010039 Radiografia bilateral de orbitas (pa + obliquas + hirtz) 8,38 4  33,52  

0204010047 Radiografia de arcada zigomático-malar (ap + obliquas) 6,96 1  6,96  

0204010055 Radiografia de articulação temporo-mandibular bilateral 8,38 41  343,58  

0204010063 Radiografia de cavum (lateral + hirtz) 6,88 1.000  6.880,00  

0204010071 Radiografia de crânio (pa + lateral + oblíqua / bretton + hirtz) 9,15 76  695,40  

0204010080 Radiografia de crânio (pa + lateral) 7,52 487  3.662,24  

0204010110 Radiografia de maxilar (pa + obliqua) 7,20 3  21,60  

0204010128 Radiografia de ossos da face (mn + lateral + hirtz) 8,38 98  821,24  

0204010144 Radiografia de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz) 7,32 3.182  23.292,24  

0204010152 Radiografia de sela túrcica (pa + lateral + bretton) 7,20 45  324,00  
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F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA COLUNA VERTEBRAL 21.348 218.773,27 

0204020034 radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to + obliquas) 8,33 1.251 10.420,83 

0204020042 radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to / flexão) 8,19 3.033 24.840,27 

0204020050 radiografia de coluna cervical funcional / dinâmica 10,29 88 905,52 

0204020069 radiografia de coluna lombo-sacra 10,96 11.221 122.982,16 

0204020077 radiografia de coluna lombo-sacra (c/ obliquas) 14,90 621 9.252,90 

0204020085 radiografia de coluna lombo-sacra funcional / dinâmica 16,88 260 4.388,80 

0204020093 radiografia de coluna torácica (ap + lateral) 9,16 2.227 20.399,32 

0204020107 radiografia de coluna toraco-lombar 9,73 2.433 23.673,09 

0204020115 radiografia de coluna toraco-lombar dinâmica 15,58 31 482,98 

0204020123 radiografia de região sacrococcígea 7,80 183 1.427,40 

     

     

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DO TÓRAX E MEDIASTINO 73.944 1.996.707,43 

0204030030 Mamografia 22,50 8.889 200.002,50 

0204030072 radiografia de costelas (por hemotórax) 8,37 345 2.887,65 

0204030080 radiografia de esôfago 19,24 24 461,76 

0204030099 radiografia de esterno 7,98 38 303,24 

0204030129 radiografia de tórax (apico-lordortica) 5,56 14 77,84 

0204030137 radiografia de tórax (pa + inspiração + expiração + lateral) 14,32 33 472,56 

0204030145 radiografia de tórax (pa + lateral + obliqua) 12,02 40 480,80 

0204030153 radiografia de tórax (pa e perfil) 9,50 29.650 281.675,00 

0204030170 radiografia de tórax (pa) 6,88 1.591 10.946,08 

0204030188 mamografia bilateral para rastreamento 45,00 33.320 1.499.400,00 
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F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES 16.008 110.634,07 

0204040019 radiografia de antebraço 6,42 318 2.041,56 

0204040027 radiografia de articulação acrômio-clavicular 7,40 255 1.887,00 

0204040035 radiografia de articulação escapulo-umeral 7,40 942 6.970,80 

0204040043 radiografia de articulação esterno-clavicular 7,40 82 606,80 

0204040051 radiografia de braço 7,77 435 3.379,95 

0204040060 radiografia de clavícula 7,40 61 451,40 

0204040078 radiografia de cotovelo 5,90 1.190 7.021,00 

0204040086 radiografia de dedos da mão 5,62 514 2.888,68 

0204040094 radiografia de mão 6,30 4.525 28.507,50 

0204040108 radiografia de mão e punho (p/ determinação de idade óssea) 6,00 873 5.238,00 

0204040116 radiografia de escapula/ombro (três posições) 7,98 4.265 34.034,70 

0204040124 radiografia de punho (ap + lateral + obliqua) 6,91 2.548 17.606,68 

     

     

EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDÔMEN E PELVE 3.256 109.386,51 

0204050014 clister opaco c/ duplo contraste 47,76 470 22.447,20 

0204050065 histerossalpingografia 45,34 300 13.602,00 

0204050111 radiografia de abdômen (ap + lateral / localizada) 10,73 44 472,12 

0204050120 radiografia de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências) 15,30 28 428,40 

0204050138 radiografia de abdômen simples (ap) 7,17 715 5.126,55 

0204050146 radiografia de estomago e duodeno 35,22 1.249 43.989,78 

0204050154 radiografia de intestino delgado (transito) 47,59 66 3.140,94 

0204050170 uretrocistografia 52,11 352 18.342,72 

0204050189 urografia venosa 57,40 32 1.836,80 
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EXAMES RADIOLÓGICOS CINTURA PÉLVICA E MEMBROS INFERIORES 43.844 480.818,83 

0204060028 densitometria óssea duo-energética de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) 55,10 3.497 192.684,70 

0204060036 escanometria 7,77 144 1.118,88 

0204060060 radiografia de articulação coxofemoral 7,77 4.228 32.851,56 

0204060079 radiografia de articulação sacro-ilíaca 7,77 458 3.558,66 

0204060087 radiografia de articulação tibio-társica 6,50 2.300 14.950,00 

0204060095 radiografia de bacia 7,77 3.193 24.809,61 

0204060109 radiografia de calcâneo 6,50 3.235 21.027,50 

0204060117 radiografia de coxa 8,94 675 6.034,50 

0204060125 radiografia de joelho (ap + lateral) 6,78 11.700 79.326,00 

0204060133 radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + axial) 7,16 6.103 43.697,48 

0204060141 radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + obliqua + 3 axiais) 9,29 870 8.082,30 

0204060150 radiografia de pé / dedos do pé 6,78 6.410 43.459,80 

0204060168 radiografia de perna 8,94 1.029 9.199,26 

0204060176 radiografia panorâmica de membros inferiores 9,29 2 18,58 

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 163.337 2.952.400,89 
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LOTE B 

SUBGRUPO 0205 - DIAGNÓSTICO POR DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 

(QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O.  ULTRASSONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO  

(QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 
24.060 1.638.540,00 

0205010024 ecocardiografia transesofágica   165,00 60 9.900,00 

0205010032 ecocardiografia transtorácica    67,86 24.000 1.628.640,00 

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 24.060 1.638.540,00 
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LOTE C 

SUBGRUPO 0205 - DIAGNÓSTICO POR DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DOS DEMAIS SISTEMAS  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ULTRASSONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS 93.820 2.558.055,50 

0205020038 US de abdômen superior 24,20  895 21.659,00 

0205020046 US de abdômen total 37,95  20.850 791.257,50 

0205020054 US de aparelho urinário 24,20  13.443 325.320,60 

0205020062 US de articulação 24,20  18.558 449.103,60 

0205020070 US de bolsa escrotal 24,20  850 20.570,00 

0205020097 US mamaria bilateral 24,20  2.500 60.500,00 

0205020100 US de próstata por via abdominal 24,20  1.500 36.300,00 

0205020119 US de próstata (via transretal) 24,20  1.000 24.200,00 

0205020127 US de tireoide 24,20  5.000 121.000,00 

0205020135 US de tórax (extra cardíaca) 24,20  12 290,40 

0205020143 US obstétrica 24,20  15.804 382.456,80 

0205020151 US obstétrica c/ doppler colorido e pulsado 39,60  60 2.376,00 

0205020160 US pélvica (ginecológica) 24,20  1.300 31.460,00 

0205020178 US transfontanela 24,20  48 1.161,60 

0205020186 US transvaginal 24,20  12.000 290.400,00 

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 93.820 2.558.055,50 
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LOTE D 

SUBGRUPO 0206 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. TOMOGRAFIA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 9.253 860.769,13 

0206010010 TC de coluna cervical c/ ou s/ contraste 86,76 190 16.484,40 

0206010028 TC de coluna lombo-sacra c/ ou s/ contraste 101,10 815 82.396,50 

0206010036 TC de coluna torácica c/ ou s/ contraste 86,76 101 8.762,76 

0206010044 TC de face / seios da face / articulações temporo-mandibulares 86,75 3.504 303.972,00 

0206010052 TC do pescoço 86,75 305 26.458,75 

0206010060 TC de sela túrcica 97,44 23 2.241,12 

0206010079 TC do crânio 97,44 4.315 420.453,60 

     

     

F.O. TOMOGRAFIA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES 2.664 353.762,20 

0206020015 TC de articulações de membro superior 86,75 143 12.405,25 

0206020023 TC de segmentos apendiculares - (braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé) 86,75 51 4.424,25 

0206020031 TC de tórax 136,41 2.470 336.932,70 
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TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES 5.043 689.565,17 

0206030010 TC de abdômen superior 138,63 2.744 380.400,72 

0206030029 TC de articulações de membro inferior 86,75 184 15.962,00 

0206030037 TC de pelve / bacia / abdômen inferior 138,63 2.115 293.202,45 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 16.960 1.904.096,50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a3

5
 

 

 

LOTE E 

SUBGRUPO 0207 - DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 9.231  2.480.831,25  

0207010013 antirressonância cerebral 268,75 1.202 323.037,50  

0207010021 RM de articulação temporo-mandibular (bilateral) 268,75 62 16.662,50  

0207010030 RM de coluna cervical/pescoço 268,75 783 210.431,25  

0207010048 RM de coluna lombo-sacra 268,75 2.184 586.950,00  

0207010056 RM de coluna torácica 268,75 332 89.225,00  

0207010064 RM de crânio 268,75 4.363 1.172.556,25  

0207010072 RM de sela túrcica 268,75 305 81.968,75  

     

     

F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES 1.620 443.977,50 

0207020019 RM de coração / aorta c/ cine 361,25 93 33.596,25  

0207020027 RM de membro superior (unilateral) 268,75 1.509 405.543,75  

0207020035 RM de tórax 268,75 18 4.837,50  
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F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES 4.606 1.237.862,50 

0207030014 RM de abdômen superior 268,75 501 134.643,75  

0207030022 RM de bacia/pelve/abdômen inferior 268,75 1.218 327.337,50  

0207030030 RM de membro inferior (unilateral) 268,75 2.512 675.100,00  

0207030049 RM de vias biliares/colangiorressonância 268,75 375 100.781,25  

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 15.457 4.162.671,25 
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LOTE F 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 700 10.605,00 

0417010060 sedação 15,15 700 10.605,00 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 700 10.605,00 
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LOTE G 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 838 12.695,70 

0417010060 sedação 15,15 838 12.695,70 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 838 12.695,70 
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LOTE H 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 762 11.544,30 

0417010060 sedação 15,15 762 11.544,30 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 762 11.544,30 
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ANEXO III DO EDITAL 

 

FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO USO DE CONTRASTE 

 

 

O paciente ______________________________________________________, apresenta o 

seguinte impedimento ao uso de contraste: 

 

(   )   Alergia ao contraste relatada ou comprovada em exames anteriores. 

 

(   )  Negativa em realizar o procedimento após esclarecimento quanto a  

       importância de sua utilização. 

 

(   )   Outros - Especificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: ___/___/____ 

 

 

LOCAL: __________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável: 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do profissional de saúde responsável pelo serviço: 
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ANEXO IV DO EDITAL 

  

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL 

 

 

Edital de Chamamento Público nº: 007/2022 

 

 

                   Eu, ............................................................., brasileiro(a), estado civil, portador(a) da 

Carteira de Identidade ......................... e do CPF ..........................., residente e domiciliado à 

XXXXXXX como responsável legal pelo ............................................, CNPJ n° ................................ 

CNES n° ..........................., situado à ................................................................, declaro, para fins de 

participação no referido Chamamento Público e em atendimento à exigência contida no subitem 8.5.5 

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

demanda do SUS, sendo que .........% desta capacidade operacional destinada ao SUS/BH será 

realizada através de serviços próprios e ..........% através de serviços terceirizados devidamente 

cadastrados no CNES, sob minha integral responsabilidade. 

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

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

                    Por ser verdade firmo a presente Declaração 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável legal 
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ANEXO V DO EDITAL 

 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

Proposta de oferta de serviço ao SUS-BH de Diagnóstico por Imagem 
 

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 

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP____________, Telefone 031-____________, e-mail 

________________ através de seu representante legal, encaminha documentação necessária para a 

participação no credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde, localizados no município de 

Belo Horizonte (ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-BH), que tenham interesse 

em executar procedimentos de DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, abrangendo Raio-X, 

Ultrassonografia do sistema circulatório (qualquer região anatômica),  Ultrassonografia dos demais 

sistemas, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Sedação para Ultrassonografia, 

Sedação para Tomografia Computadorizada e Sedação para Ressonância Magnética,  

conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos aos usuários do SUS, com o fornecimento 

do serviço Preço Tabela SUS. 

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

para ofertar todos os procedimentos da demanda estimada para o município conforme estabelecido 

no 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: 

  
Oferta 

Quantitativa de 

procedimentos 

Valores em 

Reais (R$) 

Lote A - Diagnóstico por Raio X   
Lote B - Diagnóstico por Ultrassonografia do sistema 

circulatório  (qualquer região anatômica)    
Lote C - Diagnóstico por Ultrassonografia dos demais 

sistemas   

Lote D - Diagnóstico por Tomografia 

Computadorizada   
Lote E - Diagnóstico por Ressonância Magnética   
Lote F - Sedação para Ultrassonografia   

Lote G - Sedação para Tomografia Computadorizada   

Lote H - Sedação para Ressonância Magnética   

TOTAL   
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1. Esta proposta contém a oferta, por lote, do quantitativo global dos sub-grupos constantes na 

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

conforme estabelecido nos Anexos I e II do Edital, não  havendo restrição da oferta a 

determinados procedimentos e/ou forma de organização. 

 

2. Temos conhecimento de que cada prestador pode concorrer a mais de um lote, declarando neste 

ato que o(s) lote(s) ofertado(s) é (são) o(s) de letra(s) xxxxxxxxxxxx. do quadro acima; 

 

3. Declaramos que a presente oferta está em consonância com a nossa capacidade técnica 

operacional, devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de Estabelecimento de 

Saúde. 

 

4. Declaramos ainda que ofertamos xxx% de nossa capacidade operacional para particulares e 

convênios e xxx% ao Sistema Único de Saúde/SUS, atualizado de acordo com o CNES. 

 

5. Declaramos estar cientes de que a Comissão Técnica que irá julgar esta proposta poderá 

solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à viabilidade desta 

proposta/oferta no tocante à nossa capacidade técnica operacional. 

  

6. Declaramos estar cientes de que esta proposta de oferta de serviço, se aprovada, não implicará 

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

correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e efetivamente prestados. 

 

7. Renunciamos expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação mínima de 

serviços, ficando comprometidos a manter, na vigência do contrato, os quantitativos constantes 

na nossa proposta de oferta dos serviços.  

 

8. Declaramos aceitar e executar os serviços de acordo com o estabelecido no Edital. 

 

9. Declaramos aceitar as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, nas Leis nº 

8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 

072/2019.  

 

10. Estamos cientes de que os valores estipulados dos procedimentos (ver Anexo II) serão 

reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da 

Saúde. 

 

 

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

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do prestador de serviços 
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ANEXO VI DO EDITAL 

 

CRITÉRIOS DE PESO PARA A CLASSIFICAÇÃO  FINAL E DESEMPATE DOS 

PROPONENTES 

 

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 

LOTE E SUBGRUPO 

PONTUAÇÃO 

NÍVEL I 
PONTUAÇÃO NÍVEL II 

PONTOS  

QTD DE 

PROCEDIMENTOS 

ANUAIS 

PONTOS 

Lote A – Subgrupo 04 - Diagnóstico 

por Radiologia 
5 

<=33.127 10 

>=33.126 e <=24.845 7 

>=24.844 e <=16.564 4 

Lote B – Subgrupo 05 - Diagnóstico 

por Ultrassonografia do sistema   

Circulatório (qualquer região 

anatômica) 
5 

<= 4.812 10 

>=4.811 e <=3.609 7 

  >=3.609 e <= 2.406 4 

Lote C – Subgrupo 05 - Diagnóstico 

por Ultrassonografia dos demais 

sistemas 

5 

                 <=18.764 10 

>=18.763 e <=14.073 7 

>=14.072 e <= 9.382 4 

Lote D – Subgrupo 06 - Diagnóstico 

por Tomografia  Computadorizada 
2 

Conforme item 3 dos 

Critérios de Classificação 

e Desempate 

0 

Lote E – Subgrupo 07 - Diagnóstico 

por Ressonância  Magnética 
2 

Conforme item 3 dos 

Critérios de Classificação 

e Desempate 

0 

Lote F - Sedação para 

Ultrassonografia 

5 

<=140 10 

>=139 e <=105 7 

>=104 e <=70 4 

Lote G - Sedação para Tomografia 

Computadorizada 

5 

<=168 10 

>=167 e <=126 7 

>=125 e <=84 4 

Lote H - Sedação para Ressonância 

Magnética 

5 

<=152 10 

>=151 e <=114 7 

>=113 e <=76 4 

    

    
Dos Critérios de Classificação e Desempate: 

1- Maior quantidade de procedimentos ofertados ao SUS no subgrupo; 

2 - Maior diversidade de subgrupos de procedimentos ofertados ao SUS. 

3 - Procedimento ofertado apenas nos lotes D e E darão direito ao prestador do rateio dos 

procedimentos excedentes após distribuídos os procedimentos entre os prestadores que 

ofertarem um ou mais dos lotes A, B, C, F, G, H. 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO  

MÍNIMA DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 007/2022 

  

 

  

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 VIII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS DIRETRIZES E NORMAS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 007/2022 

 

 

  

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 nº 8080/90, nº 8.142/90, Decreto Municipal nº 8.646/96 

e a Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019. 

  

 

  

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

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

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO IX DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 007/2022 

 

 

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 X DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DOS PREÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Edital de Chamamento Público nº 007/2022 

 

  

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 execução de procedimentos de diagnósticos 

por imagem, declara conhecer e concordar com os preços estabelecidos na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, 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 XI DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 007/2022 

  

 

  

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 XII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 007/2022 

  

   

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 XIII DO EDITAL 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SMSA/SUS Nº 001/2007 

  

 

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). 

  



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a5

7
 

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 XIV DO EDITAL 

 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 072/2019 
 

 

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; 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a6

7
 

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; 
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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. 
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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 XV 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 04.001.283.22.00 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 
 

 

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, 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, e 

Portaria SMSA/SUS-BH nº 00072/2019, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste contrato é a execução de procedimentos de DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

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 

(PREÇO TABELA SUS), abrangendo: Raio-X, Ultrassonografia do Sistema Circulatório 

(qualquer região anatômica),  Ultrassonografia dos Demais Sistemas, Tomografia 

Computadorizada, Ressonância Magnética, Sedação para Ultrassonografia, Sedação para 

Tomografia Computadorizada e Sedação para Ressonância Magnética, em caráter 

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

 

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. 
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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 I deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO 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. 

 

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 I 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 IV deste Contrato). 

 

2.7. Os serviços ora contratados serão executados nos termos deste instrumento e seus anexos. 

 

2.8. Os usuários do SUS-BH serão encaminhados para as unidades prestadoras de serviços com a 

solicitação dos exames/procedimentos devidamente autorizada pelos serviços definidos pela 

SMSA ou serão agendados/regulados pela Gerência de Regulação do Acesso Ambulatorial 

(GERAM) em fluxo determinado e/ou pré-autorizado pela SMSA e conforme os critérios 

estabelecidos na Instrução de Serviços SMSA/SUS-BH nº 001/2007. 
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a) DA OFERTA DE SERVIÇOS: 

 

 A oferta de serviços deverá ser para todos os procedimentos da Tabela Unificada do SUS 

que constam em cada sub-grupo e forma de organização onde estão especificados no Anexo 

II deste contrato. 

 

 Os procedimentos ofertados deverão atender a todas as faixas etárias, não se permitindo que 

seja estabelecido limite de idade, exceto para as faixas constantes da Tabela Unificada do 

SUS. 

 

 Deverá ser garantido o acesso para portadores de necessidades especiais e pacientes em 

maca. 

 

b) DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES: 

 

 Havendo solicitação e/ou indicação do uso de contraste, SEM ÔNUS PARA O USUÁRIO, 

o mesmo deverá ser usado, exceto em situações que envolvam risco para o paciente. A 

UTILIZAÇÃO DO CONTRASTE IODADO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 

DO PRESTADOR. A não utilização do contraste, quando indicado, deverá ser justificado 

através de formulário padronizado (Anexo III deste contrato) devendo este ser assinado pelo 

paciente ou responsável.  

 

c) DOS RESULTADOS DOS EXAMES: 

   

 Radiologia – Ultrassonografias – Tomogafia Computadorizada – Ressonância 

Magnética: 

 

o O laudo deverá responder às hipóteses diagnósticas ou ao objetivo do exame descrito na 

solicitação. Constar a comparação com exames anteriores, sempre que possível, 

principalmente nos casos de acompanhamento da resposta terapêutica aos tratamentos 

oncológicos. 

 

o Os laudos deverão conter a descrição detalhada das estruturas avaliadas com ênfase nos 

órgãos que motivaram a solicitação.  

 

o As imagens deverão ser disponibilizadas em filme, fotografia, papel fotográfico ou CD. 

 

o Exame alterado que demandar ação assistencial imediata ou acompanhamento do usuário, 

deverá ser informado ao serviço solicitante, com dados do usuário (nome, data de 

nascimento, endereço, telefone, profissional e Unidade de Saúde solicitante) para auxiliar 

a busca ativa do usuário pela SMSA. 

 

o As solicitações e os laudos dos exames deverão ser disponibilizados, quando necessário, 

aos supervisores ambulatoriais da Gerência de Controle e Avaliação Ambulatorial 

GECAV/DMAC/SMSA/SUS-BH para revisão “in loco” ou na SMSA/SUS/BH. 

 

o Os prestadores deverão entregar os resultados dos exames no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias úteis após a sua realização, em papel timbrado com dados do serviço, 

identificação e assinatura do profissional radiologista responsável pela emissão do laudo 

com a data da sua liberação. 
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o Somente poderão ultrapassar este prazo procedimentos específicos que demandam 

técnicas diferenciadas com necessidade de maior tempo para execução ou avaliação de 

outro profissional radiologista. 

 

2.9. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas 

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

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

cláusula do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento contratado. 

Para os efeitos deste contrato, consideram-se profissionais próprios do prestador: 

 

a) O membro do seu corpo clínico; 

 

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

 

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

seja por este autorizado e formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde/CNES. 

 

d) A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça atividade na área de saúde e 

esteja formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

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

deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos 

comprovantes de pagamento dos encargos devidos sempre que solicitado. 

 

3.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos serviços 

terceirizados a eles vinculados. 

 

3.4. É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de Informações 

Ambulatórias (SIA) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a este. 

 

3.5. O prestador deverá disponibilizar o serviço na Gerência de Regulação do Acesso Ambulatorial 

(GERAM) dentro das normas vigentes e acordadas com a SMSA/DMAC/SUS-BH. 

 

3.6. Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-BH, sempre que 

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

exigidas. 

 

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

 

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

doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para exames; 

 

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

representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos serviços 
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provenientes do contrato regulado pelo Edital. 

 

3.8. O prestador deverá manter, durante a execução dos procedimentos provenientes deste contrato, 

todas as condições de habilitação exigidas no Credenciamento. 

 

3.9. Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade da assistência. 

 

3.10. O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

 

3.11. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar 

defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem 

como a ausência temporária de profissionais, deverão ser comunicados imediatamente à 

Gerência de Acesso Ambulatorial (GERAM) proposta de solução visando a não interrupção da 

assistência. 

 

3.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste contrato. 

 

3.13. Arquivar os laudos dos exames dos pacientes pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, nos termos 

da Portaria Municipal SMSA/SUS-BH no 026/2006.  

 

3.14. É obrigação do prestador atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo 

universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

 

3.15. O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou 

salas de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-BH e da 

gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

 

3.16. O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos 

pertinentes oferecidos. 

 

3.17. O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de 

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

 

3.18. O prestador deverá justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu representante, por escrito, 

as razões técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato 

profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste contrato. 

 

3.19. O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos 

pacientes. 

 

3.20. Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier 

causar ao SUS-BH ou ao usuário encaminhado. 

 

3.21. Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

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

Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996. 

 

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

 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, controle 
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acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia autenticada 

da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e a CNES; 

 

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

normas técnicas. 

 

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

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

 

d) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste contrato; 

 

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

permanentemente designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar, 

acompanhar e auditar a execução dos serviços prestados. 

 

f) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle e Avaliação 

Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde sobre não conformidades detectadas nas 

solicitações e encaminhamentos de exames pela Rede Municipal ao serviço. 

 

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

suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto do 

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

termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto 

Municipal nº 8.646/96, Decreto Municipal nº15.748/2014 e da Portaria SMSA/SUS-BH, nº 

072/2019; 

 

3.24. 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 a licitações e contratos administrativos. 

 

3.25. O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS-

BH e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, 

praticadas por seus profissionais ou prepostos. 

 

3.26. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na 

proposta e devidamente aprovado pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas. 

 

3.27. O prestador obriga-se a comunicar ao Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 

de Belo Horizonte (SUCAF) toda e qualquer alteração de dados cadastrais, para atualização. 

 

3.28. O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier 

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

Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a solicitar, 

acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de 

saúde, nos termos dos Decretos Municipais nº 8.646/96 e 15.748/2014, Portaria Municipal 

SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 072/2019. 
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4.2. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do 

Contrato. 

 

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

realizados. 

 

4.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços 

efetivamente prestados. 

 

4.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos 

serviços. 

 

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

pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

 

4.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e fixando-lhe 

prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

 

4.8. 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. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

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

 

5.2. 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.  

 

5.3. 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.  

 

5.4. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por meio dos seguintes servidores: 

 Assistente do Fiscal: Mateus Figueiredo Martins 

   Gerência de Rede Ambulatorial Especializada/GERAE-DMAC. 

 

 Fiscal: Márcia Dayrell 

   Gerência de Controle e Avaliação/GECAV-DMAC. 

 

 Gestor: Christine Ferreti Santiago. 

   Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1. As despesas decorrentes das contratações previstas neste contrato serão acobertadas pelas 

seguintes dotações orçamentárias: 

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.50.1.41 

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.00.1.02 
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6.2. Nos exercícios financeiros futuros, em caso de alteração nas dotações orçamentárias, essa se 

processará mediante efetivação do termo de apostila. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

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

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

o disposto a seguir: 

 

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

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

compatível com os procedimentos contratados. 

 

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

subsequente à prestação dos serviços, obedecendo o cronograma definido pela 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH, as faturas nos moldes preconizados pelo 

DATASUS/MS: Boletins de Produção Ambulatorial (BPAC, BPAI), Sistema de 

Informação do Câncer  (SISCAN), Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC) e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem 

acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH, o prestador de serviços, receberá no mês subsequente 

à apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados. 
 

7.1.3. As contas rejeitadas pela GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH dentro das suas normas e 

rotinas, serão notificadas mensalmente. 
 

7.1.4. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Gerência do 

Controle e Avaliação da GECAV/DMAC/SMSA/SUS-BH, ficando à disposição do 

prestador de serviços, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, 

para apresentar recurso. 
 

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

BH nº 25/2006 de 04/07/2006. 
 

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

revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo BDP/Boletim de Diferença 

de Pagamento. 
 

7.1.7. Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH autorizada a debitar o valor pago indevidamente no mês 

seguinte, através do processamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA, VISTORIA E 

FISCALIZAÇÃO 
 

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

de supervisão indireta ou local, nos termos do Decreto Municipal n.º 15.185/13 e da Portaria 

SMSA/SUS-BH n.º 0072/2019 (esta, inclusa como Anexo V deste contrato), sem prejuízo à 

observância do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato. 
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8.2. A CONTRATANTE fiscalizará a manutenção pelo(a) CONTRATADO(A), das condições de 

habilitação e qualificações exigidas neste contrato, durante toda a execução do contrato, em 

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

 

8.3. Se necessário, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do (a) CONTRATADO(A) para 

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

ocasião da assinatura deste contrato. 

 

8.4. A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo (a) 

CONTRATADO (A), de acordo com este contrato. 

 

8.5. A CONTRATANTE realizará o monitoramento, notificando o Prestador, fixando-lhe prazo para 

corrigir as irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

 

8.6. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá a 

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

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

 

8.7. A CONTRATADA facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento, a fiscalização e a 

auditoria permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 

pelos servidores da CONTRATANTE designados para tal fim. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

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

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

caracterizará a inadimplência 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. 

 

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

ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 

9.2.1. Advertência escrita; 

 

9.2.2. Multa, nos seguintes percentuais: 

 

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

entrega dos serviços, 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 moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de 

material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela 

inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento 

equivalente, a incidir desde o primeiro dia de atraso, nos casos em que a conduta faltosa 

supere o prazo de 30 dias e a autoridade competente entenda pela manutenção do 

contrato em razão do interesse público. 
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c) 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;  

 

d) 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);  

 

e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o 

infrator der causa à rescisão do mesmo; 

 
f) multa de 3% (três por cento) sobre o valor da contratação na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as 

obrigações assumidas;  

 

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

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;  

 

h) 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;  

 

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

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

superiores aos contratados.  

 

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos 

do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

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

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 

da Lei nº 8.666/93. 
 

9.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
 

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

imediatamente subsequente à sua aplicação.  
 

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

Adjunto de Saúde. 

 

9.5. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal competente. 

 

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

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

 

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

prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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9.8. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentação de recurso. 

 

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

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

objeto contratado. 

 

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

defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

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

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

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

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

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível. 

 

9.12. No tocante às notificações de natureza técnica/assistencial, a execução do Contrato será 

avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, nos 

termos da Portaria SMSA/SUS BH nº. 072/2019, sem prejuízo à observância do cumprimento 

das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. 

 

9.12.1. Periodicamente, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO para 

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

por ocasião da assinatura deste Contrato. 

 

9.12.2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não 

eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE 

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

deste Contrato. 

 

9.12.3. O CONTRATADO 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. 

 

9.13. A inobservância, pela CONTRATANTE de cláusula(s) e/ou obrigação(ões) constantes deste 

Contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, ensejará à 

CONTRATANTE, garantido o direito de defesa prévia, aplicação, em cada caso, das sanções 

previstas na Lei nº. 8.666/93 e do Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-

BH instituído pela Portaria n° 072/2019/SMSA/SUS-BH. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DESCREDENCIAMENTO  
 

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

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

ainda: 

 

10.1.1. A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

 

10.1.2. O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 
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previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA 

às consequências previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei. 

 

10.1.3. O não atendimento da ordem de serviço ensejará a rescisão do presente Contrato, além 

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

 

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

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

da Lei Federal 8.666/93. 

 

10.1.5. O presente Contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as 

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

 

10.2. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não 

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

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

SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas no subitem 9.2.2, quais sejam: 

 

10.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

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

 

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

 

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

 

10.2.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

10.2.6. Atrasar injustificadamente a execução do contrato bem como paralisá-lo sem justa causa 

e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 

 

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

 

10.2.8. Atrasar a entrega dos resultados em até 05 (cinco) remessas ao longo do ano ou 03 (três) 

remessas consecutivas; 

 

10.2.9. Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços fora dos padrões e normas instituídas 

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes; 

 

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

do prestador poderá ensejar a rescisão do contrato. 

 

10.2.11. Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pela Gerência de Controle e 

Avaliação e/ou Gerência de Auditoria Municipal da CONTRATANTE sobre o 

atendimento do usuário. 

 

10.2.12. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor/Gestor de 

Contrato designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, as de 

seus superiores; 
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10.2.13. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 

 

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

determinadas pelo Gestor do SUS-BH; 

 

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

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH. 

 

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

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

 

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

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

suspensivo. 

 

10.7. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA 
 

11.1. Qualquer das partes interessadas poderá denunciar o presente contrato mediante comunicação 

escrita, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser respeitado o 

andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo, ou que possam causar 

prejuízos à saúde da população. 

 

11.2. Na hipótese de a interrupção das atividades em andamento causar prejuízo à população, a 

critério da CONTRATANTE, poderá ser dilatado o prazo acima referido, por até 180 (cento e 

oitenta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 

12.1. 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.   

 

12.1.1. Por se tratar de serviço assistencial de natureza contínuo, será de 60 (sessenta) meses a 

vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir da data de sua 

assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser rescindido a 

qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, por razões de interesse público ou 

outra, devidamente fundamentadas. 

 

12.2. 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

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

para correção da prestação do serviço sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

13.2. Qualquer irregularidade não sanada pela CONTRATADA será reduzida a termo a ocorrência 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

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

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

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

deste artigo. 

 

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

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

decisão. 

 

14.2. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, 

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 
 

15.1. 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. 

 

15.2. 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. 

 

15.3. 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. 

 

15.4. 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. 

 

15.5. 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. 

 

15.5.1. 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. 
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15.6. 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. 

 

15.6.1. 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. 

 

15.6.1.1. 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. 

 

15.7. O Contratado deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

15.7.1. 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. 

 

15.7.2. 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. 

 

15.8. 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. 

 

15.9. 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. 

 

15.10. 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 SEXTA - DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

16.1. 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 SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

 

17.1. 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.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

 

É competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato. 

 

E por assim estarem justas, combinadas e contratadas, declaram as partes aceitarem todas as 

disposições contidas nas cláusulas do presente Contrato e firmam este, em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Representante da empresa Contratada 
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ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO CONTRATADO 

SERVIÇO AMBULATORIAL DO GRUPO 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA 

 

  
QUANTIDADE ANUAL 

DE PROCEDIMENTOS 

APROVADOS 

QUANTIDADE 

TOTAL (5 ANOS) DE 

PROCEDIMENTOS 

APROVADOS 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO E 

APROVADO (R$) 

VALOR TOTAL (5 

ANOS) ESTIMADO 

E APROVADO (R$) 

LOTE A – Subgrupo 0204 - Diagnóstico 

por Radiologia 
 

 
 

 

LOTE B – Subgrupo 0205 - Diagnóstico 

por Ultrassonografia do sistema circulatório 

(qualquer região anatômica) 

 

 

 

 

LOTE C – Subgrupo 0205 - Diagnóstico 

por Ultrassonografia dos demais sistemas 
 

 
 

 

LOTE D – Subgrupo 0206 - Diagnóstico 

por Tomografia Computadorizada 
 

 
 

 

LOTE E – Subgrupo 0207 - Diagnóstico 

por Ressonância Magnética 
 

 
 

 

LOTE F – Subgrupo 0417 - Anestesiologia 

-  Sedação para Ultrassonografia 
 

 
 

 

LOTE G – Subgrupo 0417 - Anestesiologia 

-  Sedação para Tomografia 

Computadorizada 

 

 

 

 

LOTE H – Subgrupo 0417 - Anestesiologia 

-  Sedação para Ressonância Magnética 
 

 
 

 

TOTAL     
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ANEXO II DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PLANILHA CONTENDO O DETALHAMENTO DOS LOTES, SUBGRUPOS E DA FORMA DE ORGANIZAÇÃO (F.O) POR 

PROCEDIMENTOS/EXAMES DA TABELA SUS E A PRODUÇÃO DO SUS-BH NOS ANOS DE 2019 E 2021 

 

 

LOTE A 

SUBGRUPO 0204 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR 

ANUAL 

ESTIMADO 

(R$) 

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO 4.937 36.080,78 

0204010039 Radiografia bilateral de orbitas (pa + obliquas + hirtz) 8,38 4  33,52  

0204010047 Radiografia de arcada zigomático-malar (ap + obliquas) 6,96 1  6,96  

0204010055 Radiografia de articulação temporo-mandibular bilateral 8,38 41  343,58  

0204010063 Radiografia de cavum (lateral + hirtz) 6,88 1.000  6.880,00  

0204010071 Radiografia de crânio (pa + lateral + oblíqua / bretton + hirtz) 9,15 76  695,40  

0204010080 Radiografia de crânio (pa + lateral) 7,52 487  3.662,24  

0204010110 Radiografia de maxilar (pa + obliqua) 7,20 3  21,60  

0204010128 Radiografia de ossos da face (mn + lateral + hirtz) 8,38 98  821,24  

0204010144 Radiografia de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz) 7,32 3.182  23.292,24  

0204010152 Radiografia de sela túrcica (pa + lateral + bretton) 7,20 45  324,00  
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F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA COLUNA VERTEBRAL 21.348 218.773,27 

0204020034 radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to + obliquas) 8,33 1.251 10.420,83 

0204020042 radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to / flexão) 8,19 3.033 24.840,27 

0204020050 radiografia de coluna cervical funcional / dinâmica 10,29 88 905,52 

0204020069 radiografia de coluna lombo-sacra 10,96 11.221 122.982,16 

0204020077 radiografia de coluna lombo-sacra (c/ obliquas) 14,90 621 9.252,90 

0204020085 radiografia de coluna lombo-sacra funcional / dinâmica 16,88 260 4.388,80 

0204020093 radiografia de coluna torácica (ap + lateral) 9,16 2.227 20.399,32 

0204020107 radiografia de coluna toraco-lombar 9,73 2.433 23.673,09 

0204020115 radiografia de coluna toraco-lombar dinâmica 15,58 31 482,98 

0204020123 radiografia de região sacrococcígea 7,80 183 1.427,40 

     

     

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DO TÓRAX E MEDIASTINO 73.944 1.996.707,43 

0204030030 Mamografia 22,50 8.889 200.002,50 

0204030072 radiografia de costelas (por hemotórax) 8,37 345 2.887,65 

0204030080 radiografia de esôfago 19,24 24 461,76 

0204030099 radiografia de esterno 7,98 38 303,24 

0204030129 radiografia de tórax (apico-lordortica) 5,56 14 77,84 

0204030137 radiografia de tórax (pa + inspiração + expiração + lateral) 14,32 33 472,56 

0204030145 radiografia de tórax (pa + lateral + obliqua) 12,02 40 480,80 

0204030153 radiografia de tórax (pa e perfil) 9,50 29.650 281.675,00 

0204030170 radiografia de tórax (pa) 6,88 1.591 10.946,08 

0204030188 mamografia bilateral para rastreamento 45,00 33.320 1.499.400,00 

     

     

     



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a9

5
 

     

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES 16.008 110.634,07 

0204040019 radiografia de antebraço 6,42 318 2.041,56 

0204040027 radiografia de articulação acrômio-clavicular 7,40 255 1.887,00 

0204040035 radiografia de articulação escapulo-umeral 7,40 942 6.970,80 

0204040043 radiografia de articulação esterno-clavicular 7,40 82 606,80 

0204040051 radiografia de braço 7,77 435 3.379,95 

0204040060 radiografia de clavícula 7,40 61 451,40 

0204040078 radiografia de cotovelo 5,90 1.190 7.021,00 

0204040086 radiografia de dedos da mão 5,62 514 2.888,68 

0204040094 radiografia de mão 6,30 4.525 28.507,50 

0204040108 radiografia de mão e punho (p/ determinação de idade óssea) 6,00 873 5.238,00 

0204040116 radiografia de escapula/ombro (três posições) 7,98 4.265 34.034,70 

0204040124 radiografia de punho (ap + lateral + obliqua) 6,91 2.548 17.606,68 

     

     

EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDÔMEN E PELVE 3.256 109.386,51 

0204050014 clister opaco c/ duplo contraste 47,76 470 22.447,20 

0204050065 histerossalpingografia 45,34 300 13.602,00 

0204050111 radiografia de abdômen (ap + lateral / localizada) 10,73 44 472,12 

0204050120 radiografia de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências) 15,30 28 428,40 

0204050138 radiografia de abdômen simples (ap) 7,17 715 5.126,55 

0204050146 radiografia de estomago e duodeno 35,22 1.249 43.989,78 

0204050154 radiografia de intestino delgado (transito) 47,59 66 3.140,94 

0204050170 uretrocistografia 52,11 352 18.342,72 

0204050189 urografia venosa 57,40 32 1.836,80 
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EXAMES RADIOLÓGICOS CINTURA PÉLVICA E MEMBROS INFERIORES 43.844 480.818,83 

0204060028 densitometria óssea duo-energética de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) 55,10 3.497 192.684,70 

0204060036 escanometria 7,77 144 1.118,88 

0204060060 radiografia de articulação coxofemoral 7,77 4.228 32.851,56 

0204060079 radiografia de articulação sacro-ilíaca 7,77 458 3.558,66 

0204060087 radiografia de articulação tibio-társica 6,50 2.300 14.950,00 

0204060095 radiografia de bacia 7,77 3.193 24.809,61 

0204060109 radiografia de calcâneo 6,50 3.235 21.027,50 

0204060117 radiografia de coxa 8,94 675 6.034,50 

0204060125 radiografia de joelho (ap + lateral) 6,78 11.700 79.326,00 

0204060133 radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + axial) 7,16 6.103 43.697,48 

0204060141 radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + obliqua + 3 axiais) 9,29 870 8.082,30 

0204060150 radiografia de pé / dedos do pé 6,78 6.410 43.459,80 

0204060168 radiografia de perna 8,94 1.029 9.199,26 

0204060176 radiografia panorâmica de membros inferiores 9,29 2 18,58 

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 163.337 2.952.400,89 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE B 

SUBGRUPO 0205 - DIAGNÓSTICO POR DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 

(QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O.  ULTRASSONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO  

(QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 
24.060 1.638.540,00 

0205010024 ecocardiografia transesofágica   165,00 60 9.900,00 

0205010032 ecocardiografia transtorácica    67,86 24.000 1.628.640,00 

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 24.060 1.638.540,00 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE C 

SUBGRUPO 0205 - DIAGNÓSTICO POR DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DOS DEMAIS SISTEMAS  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ULTRASSONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS 93.820 2.558.055,50 

0205020038 US de abdômen superior 24,20  895 21.659,00 

0205020046 US de abdômen total 37,95  20.850 791.257,50 

0205020054 US de aparelho urinário 24,20  13.443 325.320,60 

0205020062 US de articulação 24,20  18.558 449.103,60 

0205020070 US de bolsa escrotal 24,20  850 20.570,00 

0205020097 US mamaria bilateral 24,20  2.500 60.500,00 

0205020100 US de próstata por via abdominal 24,20  1.500 36.300,00 

0205020119 US de próstata (via transretal) 24,20  1.000 24.200,00 

0205020127 US de tireoide 24,20  5.000 121.000,00 

0205020135 US de tórax (extra cardíaca) 24,20  12 290,40 

0205020143 US obstétrica 24,20  15.804 382.456,80 

0205020151 US obstétrica c/ doppler colorido e pulsado 39,60  60 2.376,00 

0205020160 US pélvica (ginecológica) 24,20  1.300 31.460,00 

0205020178 US transfontanela 24,20  48 1.161,60 

0205020186 US transvaginal 24,20  12.000 290.400,00 

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 93.820 2.558.055,50 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE D 

SUBGRUPO 0206 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. TOMOGRAFIA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 9.253 860.769,13 

0206010010 TC de coluna cervical c/ ou s/ contraste 86,76 190 16.484,40 

0206010028 TC de coluna lombo-sacra c/ ou s/ contraste 101,10 815 82.396,50 

0206010036 TC de coluna torácica c/ ou s/ contraste 86,76 101 8.762,76 

0206010044 TC de face / seios da face / articulações temporo-mandibulares 86,75 3.504 303.972,00 

0206010052 TC do pescoço 86,75 305 26.458,75 

0206010060 TC de sela túrcica 97,44 23 2.241,12 

0206010079 TC do crânio 97,44 4.315 420.453,60 

     

     

F.O. TOMOGRAFIA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES 2.664 353.762,20 

0206020015 TC de articulações de membro superior 86,75 143 12.405,25 

0206020023 TC de segmentos apendiculares - (braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé) 86,75 51 4.424,25 

0206020031 TC de tórax 136,41 2.470 336.932,70 
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TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES 5.043 689.565,17 

0206030010 TC de abdômen superior 138,63 2.744 380.400,72 

0206030029 TC de articulações de membro inferior 86,75 184 15.962,00 

0206030037 TC de pelve / bacia / abdômen inferior 138,63 2.115 293.202,45 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 16.960 1.904.096,50 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE E 

SUBGRUPO 0207 - DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 9.231  2.480.831,25  

0207010013 antirressonância cerebral 268,75 1.202 323.037,50  

0207010021 RM de articulação temporo-mandibular (bilateral) 268,75 62 16.662,50  

0207010030 RM de coluna cervical/pescoço 268,75 783 210.431,25  

0207010048 RM de coluna lombo-sacra 268,75 2.184 586.950,00  

0207010056 RM de coluna torácica 268,75 332 89.225,00  

0207010064 RM de crânio 268,75 4.363 1.172.556,25  

0207010072 RM de sela túrcica 268,75 305 81.968,75  

     

     

F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES 1.620 443.977,50 

0207020019 RM de coração / aorta c/ cine 361,25 93 33.596,25  

0207020027 RM de membro superior (unilateral) 268,75 1.509 405.543,75  

0207020035 RM de tórax 268,75 18 4.837,50  
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F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES 4.606 1.237.862,50 

0207030014 RM de abdômen superior 268,75 501 134.643,75  

0207030022 RM de bacia/pelve/abdômen inferior 268,75 1.218 327.337,50  

0207030030 RM de membro inferior (unilateral) 268,75 2.512 675.100,00  

0207030049 RM de vias biliares/colangiorressonância 268,75 375 100.781,25  

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 15.457 4.162.671,25 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE F 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 700 10.605,00 

0417010060 sedação 15,15 700 10.605,00 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 700 10.605,00 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE G 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 838 12.695,70 

0417010060 sedação 15,15 838 12.695,70 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 838 12.695,70 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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LOTE H 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 762 11.544,30 

0417010060 sedação 15,15 762 11.544,30 

     

     

TOTAL ANUAL ESTIMADO 762 11.544,30 

TOTAL ANUAL APROVADO   
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ANEXO III DA MINUTA DO CONTRATO 

 

FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO USO DE 

CONTRASTE 

 

 

O paciente ______________________________________________________, apresenta o 

seguinte impedimento ao uso de contraste: 

 

(   )   Alergia ao contraste relatada ou comprovada em exames anteriores. 

 

(   )  Negativa em realizar o procedimento após esclarecimento quanto a  

       importância de sua utilização. 

 

(   )   Outros - Especificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: ___/___/____ 

 

 

LOCAL: __________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável: 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do profissional de saúde responsável pelo serviço: 
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ANEXO IV DA MINUTA DO CONTRATO 

  

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SMSA/SUS Nº 001/2007 

  

 

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 
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registro no respectivo conselho; 

 

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; 
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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 

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 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a1

1
0

 

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. 

 

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 
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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. 

  

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. 
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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. 

 

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; 
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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). 

  

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. 
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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 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. 
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 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 V DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 072/2019 
 

 

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 
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CAPITULO I 

DA NATUREZA, DA JURISDIÇÃO, DA FINALIDADE, DA COMPOSIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

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. 
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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. 

 

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). 
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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. 

 

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: 
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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; 

 

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; 
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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; 

 

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; 
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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; 

 

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. 
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§ 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; 

 

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. 
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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; 

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. 
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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. 

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. 
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§ 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: 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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; 
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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; 

 

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. 
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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. 

 

§ 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. 
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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. 

 

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. 
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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; 

 

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; 
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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 XVI DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde, localizados no município de Belo 

Horizonte (ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-BH), que tenham 

interesse em executar procedimentos de DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, abrangendo 

Raio-X, Ultrassonografia do sistema circulatório (qualquer região anatômica),  

Ultrassonografia dos demais sistemas, Tomografia Computadorizada, Ressonância 

Magnética, Sedação para Ultrassonografia, Sedação para Tomografia 

Computadorizada e Sedação para Ressonância Magnética, conforme condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos aos usuários do SUS, com o 

fornecimento do serviço Preço-Tabela SUS. 

 

 

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA ESCOLHA DO 

BEM: 

 

1.1. O Credenciamento/contratação dos serviços de saúde contemplados neste Termo de 

Referência se justificada em cumprimento a garantia constitucional de acesso aos serviços 

de saúde pelos usuários do Sistema Único de Saúde/SUS de forma contínua e integral. 

 

1.1.1. O planejamento de compras se baseou na série histórica de produção de 2019 e 2020 

e a atual disponibilidade orçamentária e financeira da SMSA/SUS. 

 

1.1.2. Por se tratar de serviço assistencial de natureza contínuo, será de 60 (sessenta) meses 

a vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir da data de 

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

rescindido a qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, por razões de 

interesse público ou outra, devidamente fundamentadas. 

 

 

2. INDICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DA AQUISIÇÃO: 

 

2.1. O valor estimado de referência da contratação anual é de R$ 13.250.609,14 (treze milhões, 

duzentos e cinquenta mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos), perfazendo o 

montante global estimado de R$ 66.253.045,70 (Sessenta e seis milhões, duzentos e 

cinquenta e três mil, quarenta e cinco reais e setenta centavos) referente a 60 (sessenta) 

meses de vigência contratual, dada a natureza de serviço continuado. 

 

2.2. Os valores estipulados dos procedimentos serão reajustados na mesma proporção, índices, 

e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 

 

2.2.1. O reajuste independe da celebração de Termo Aditivo. Entretanto, deverá constar no 

processo administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste. 
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3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1. A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador pelos serviços 

efetivamente prestados, conforme os valores em Reais (R$), da Tabela de Procedimento, 

Medicamento e OPMS do SUS (conforme estabelecido no Anexo II deste Termo de 

Referência). 

 

3.1.1. As propostas de ofertas de serviços aprovadas relativas a este Termo de Referência, 

não implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que 

somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente 

encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e efetivamente 

prestados. 

 

3.1.2. Os valores estipulados dos procedimentos (ver Anexo II) serão reajustados na 

mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da 

Saúde. 

 

3.2. O objeto deste Termo de Referência poderá ser suprido ou acrescido do seu valor inicial 

atualizado, a critério exclusivo das partes, de acordo com o posicionamento da 

AGU/NAJ/MG – Orientação Normativa nº 3 de 17/03/09 em decorrência da 

inexigibilidade de licitação. 

 

3.3. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Termo de Referência serão 

cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias:  

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.50.1.41 

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.00.1.02 

 

 

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

4.1. Requisitos para a prestação dos serviços propostos neste Termo de Referência para 

realização de exames de Imagem aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA), de acordo com a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS (Tabela Unificada 

do SUS). 

 

4.1.1. Os usuários do SUS-BH serão encaminhados para as unidades prestadoras de 

serviços com a solicitação dos exames/procedimentos devidamente autorizada pelos 

serviços definidos pela SMSA ou serão agendados/regulados pela Gerência de 

Regulação do Acesso Ambulatorial (GERAM) em fluxo determinado e/ou pré-

autorizado pela SMSA e conforme os critérios estabelecidos na Instrução de 

Serviços SMSA/SUS-BH nº 001/2007. 

 

a) DA OFERTA DE SERVIÇOS: 

 

 A oferta de serviços deverá ser para todos os procedimentos da Tabela 

Unificada do SUS que constam em cada sub-grupo e forma de organização 

onde estão especificados no Anexo II. 
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 Os procedimentos ofertados deverão atender a todas as faixas etárias, não se 

permitindo que seja estabelecido limite de idade, exceto para as faixas 

constantes da Tabela Unificada do SUS. 

 

 Deverá ser garantido o acesso para portadores de necessidades especiais e 

pacientes em maca. 

 

b) DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES: 

 

 Havendo solicitação e/ou indicação do uso de contraste, SEM ÔNUS PARA 

O USUÁRIO, o mesmo deverá ser usado, exceto em situações que envolvam 

risco para o paciente. A UTILIZAÇÃO DO CONTRASTE IODADO É DE 

INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. A não utilização do 

contraste, quando indicado, deverá ser justificado através de formulário 

padronizado (ANEXO III) devendo este ser assinado pelo paciente ou 

responsável.  

 

c) DOS RESULTADOS DOS EXAMES: 

   

 Radiologia – Ultrassonografias – Tomogafia Computadorizada – 

Ressonância Magnética: 

 

o O laudo deverá responder às hipóteses diagnósticas ou ao objetivo do exame 

descrito na solicitação. Constar a comparação com exames anteriores, 

sempre que possível, principalmente nos casos de acompanhamento da 

resposta terapêutica aos tratamentos oncológicos. 

 

o Os laudos deverão conter a descrição detalhada das estruturas avaliadas com 

ênfase nos órgãos que motivaram a solicitação.  

 

o As imagens deverão ser disponibilizadas em filme, fotografia, papel 

fotográfico ou CD. 

 

Exame alterado que demandar ação assistencial imediata ou 

acompanhamento do usuário, deverá ser informado ao serviço solicitante, 

com dados do usuário (nome, data de nascimento, endereço, telefone, 

profissional e Unidade de Saúde solicitante) para auxiliar a busca ativa do 

usuário pela SMSA. 

 

o As solicitações e os laudos dos exames deverão ser disponibilizados, quando 

necessário, aos supervisores ambulatoriais da Gerência de Controle e 

Avaliação Ambulatorial GECAV/DMAC/SMSA/SUS-BH para revisão “in 

loco” ou na SMSA/SUS/BH. 

 

o Os prestadores deverão entregar os resultados dos exames no prazo máximo 

de até 05 (cinco) dias úteis após a sua realização, em papel timbrado com 

dados do serviço, identificação e assinatura do profissional radiologista 

responsável pela emissão do laudo com a data da sua liberação. 
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o Somente poderão ultrapassar este prazo procedimentos específicos que 

demandam técnicas diferenciadas com necessidade de maior tempo para 

execução ou avaliação de outro profissional radiologista. 

 

 

5. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS: 

 

5.1. Constitui objeto deste Termo de Referência e seus anexo o CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. 

 

5.1.1. 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. 

 

5.2. Em consonância com a estrutura e o detalhamento completo dos procedimentos, por grupo, 

e a composição atualizada dos atributos e valores da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde 

– SUS, foram aprovados pela Portaria nº 2.848/MS/GM, de 06 de novembro de 2007. 

Estão disponíveis para amplo, irrestrito e livre acesso a todos os cidadãos para 

conhecimento e consultas específicas, nos sítios da Secretaria de Atenção à Saúde, 

www.saude.gov.br/sas, e http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/inicio.jsp , ficam estabelecidos os seguintes anexos: 

 

 Anexo I – Planilha Estimada de Compras Global de Serviços Ambulatorial do Grupo 02 

– Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, por lotes e subgrupos da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS; 

 Anexo II – Planilha contendo o detalhamento dos lotes, subgrupos e da forma de 

organização (F.O) por procedimentos/exames da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS e a Produção do SUS-baseada na série histórica de 

produção 2019 a 2021; 

 Anexo III – Formulário para Notificação de Impedimento do Uso de Contraste; 

 Anexo IV –  Comprovação da Capacidade Técnica Operacional; 

 Anexo V – Modelo Para Apresentação da Proposta; 

 Anexo VI – Critérios de Peso para a Classificação Final e Desempate dos Proponentes. 

 

5.3. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado deverá ser 

imediatamente comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, 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. 

 

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

comunicada à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

5.5. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 5.3 e 5.4, 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 / Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos/PBH. 

 

5.6. Alterações cadastrais que impliquem mudanças de preço na Planilha de Oferta de Serviços 

aprovada devem ser previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

http://www.saude.gov.br/sas
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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6. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO 

 

 Assistente do Fiscal: Mateus Figueiredo Martins 

                          Gerência de Rede Ambulatorial Especializada/GERAE-DMAC. 

 

 Fiscal: Márcia Dayrell 

   Gerência de Controle e Avaliação/GECAV-DMAC. 

 

 Gestor: Christine Ferreti Santiago. 

     Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade. 

 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

7.1. A documentação exigida neste Termo de Referência e a proposta escrita deverão vir em 01 

(um) único envelope fechado, contendo em sua parte frontal externa os seguintes dizeres: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

INTERESSADO: .................. 

CNPJ: ................ (obrigatório) 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº XXXX/xxxxx 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

7.2. O envelope contendo DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA exigido neste Termo de 

Referência deverá ser entregue pelos Interessados, a partir da data publicação do Edital no 

Diário Oficial do Município, durante 30 (trinta) dias corridos, no horário de 08:00 às 17:00 

horas: Avenida Afonso Pena, nº 2.336 – Térreo (Setor de Protocolo) – Bairro Savassi – 

Belo Horizonte/MG, CEP.: 30.130-012. 

 

7.3. O envelope entregue em local diferente e/ou fora do período de acolhimento de propostas 

definido no edital,  não será objeto de análise. 

 

7.4. A proposta deverá ser apresentada no envelope contendo documentação e proposta, 

conforme os subitens 7.1 a 7.3 deste Termo de Referência, ou impressas por qualquer 

processo eletrônico, em papel timbrado, com as páginas numeradas e rubricadas, em língua 

nacional, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas, ou omissões, 

devendo ser datada e assinada pelo representante legal do interessado. 

 

7.5. A proposta deverá conter, na forma e no conteúdo, as exigências deste Termo de 

Referência, e especialmente: 

 

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

endereço, telefone e e-mail, se houver. 

 

7.5.2. Número do Chamamento Público relativo a este Termo de Referência. 

 

7.5.3. Nome e número do Banco e da Agência e número da conta corrente. 

 

7.5.4. A proposta apresentada deverá conter a oferta, por lote, do quantitativo global dos 

sub-grupos constantes na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS conforme estabelecido no Anexo I e deverá 
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ser apresentada de acordo com o modelo contido no Anexo V do Termo de 

Referência, não se admitindo restrição da oferta a determinados procedimentos 

e/ou forma de organização. 

 

7.5.5. A proposta do prestador deverá demonstrar a capacidade operacional instalada 

própria correspondente ao mínimo de 70% (setenta por cento) do quantitativo 

ofertado por lote dos procedimentos/exames, com indicação dos equipamentos 

existentes com a respectiva capacidade de produção apresentada no manual técnico 

do equipamento e comprovada na rotina diária do laboratório.  

 

7.5.6. Um prestador poderá concorrer a um ou mais lotes. 

 

7.6. O prestador terá que apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade técnica 

operacional, devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de Estabelecimento de 

Saúde. 

 

7.6.1. Declarar o percentual da capacidade operacional que está destinada a particulares e 

convênios e ao Sistema Único de Saúde/SUS, atualizado de acordo com o CNES, 

conforme modelo apresentado no Anexo IV. 

 

7.7. A Comissão poderá solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à 

viabilidade da proposta/oferta do prestador no tocante à capacidade técnica operacional. 

 

7.8. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de 

Referência, serão desconsideradas. 

 

7.9. As propostas de ofertas de serviços aprovadas, relativas a este Termo de Referência, não 

implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus 

aos valores correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde e efetivamente prestados. 

 

7.10. Declaração do prestador renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação 

de prestação mínima de serviços, ficando comprometido a manter, na vigência do 

contrato, os quantitativos constantes na sua proposta de oferta dos serviços (Anexo V). 

 

7.11. Declaração de que o Interessado/Proponente de que aceita e se obriga a executar os 

serviços de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência. 

 

7.12. Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, 

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

SMSA/SUS-BH nº 072/2019. 

 

7.13. O credenciamento dos prestadores ocorrerá nas seguintes condições: 

 

7.13.1. Todo prestador que atender às condições estabelecidas neste Termo de Referência 

e seus Anexos, serão credenciados. 

 

7.13.2. Os prestadores deverão estar com a documentação exigida neste Termo de 

Referência. 

 

7.13.3. As propostas deverão estar de acordo com as exigências contidas neste Termo de 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a1

4
0

 

Referência e seus Anexos. 

 

7.13.4. Terão preferência de 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 nº 8.080/90. 

 

7.13.5. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde que 

efetivamente se encontrem em atividade, e com capacidade técnica para prestar 

serviços segundo cotas e fluxo de autorização e encaminhamentos definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

7.13.6. Os serviços serão distribuídos entre os prestadores credenciados, de acordo com a 

classificação obtida na oferta constante do Anexo VI, considerando a capacidade 

operacional ofertada nos termos dos subitens 7.5.4 e 7.5.5. 

 

7.13.7. Dos critérios de desempate: 

 1º Maior quantidade de procedimentos ofertados ao SUS no subgrupo; 

 2º Maior diversidade de subgrupos de procedimentos ofertados aos SUS; 

 3º Procedimento ofertado apenas nos lotes D e E darão direito ao prestador de 

rateio dos procedimentos excedentes após distribuídos os procedimentos entre 

os prestadores que ofertarem os lotes A, B e C. 

 

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

de pontuação alcançado na classificação. 

 

7.13.9. Cada prestador será contratado para realizar até 20% do quantitativo de 

procedimentos disponibilizado para cada lote, exceto quando forem menos de 5 

prestadores legalmente habilitados ou quando a necessidade do SUS-BH não for 

atendida pelos prestadores classificados, podendo a contratação ser superior a 

20% até o total de procedimentos previstos neste Termo de Referência. 

 

7.13.10. A SMSA poderá adquirir até 100% do quantitativo ofertado pelo concorrente 

classificado, desde que este percentual não ultrapasse os 20% (vinte por cento) 

do quantitativo de procedimentos conforme estabelecido no item 7.13.9. 

 

 

8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGÍVEIS PARA HABILITAÇÃO 

DO PROPONENTE 

 

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

privado, comprovando que o interessado fornece ou forneceu bens de natureza compatível 

com o(s) objeto(s) do(s) grupo(s). 

  

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

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

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

assinatura do atestado. 

 

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

licitante. 
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8.1.3. 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, 

localizada(s) no município de Belo Horizonte/MG, conforme estabelecido no 

objeto deste Termo de Referência.  

 

 

9. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGÍVEIS 

PARA HABILITAÇÃO DO PROPONENTE: 

 

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

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

da pessoa física, quando for o caso. 

 

9.1.1. Na hipótese em que a Certidão for positiva para recuperação judicial ou 

extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da 

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

vigor. 

 

9.2. 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.  

 

9.2.1. 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.  

 

9.2.2. 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.  

 

9.2.3. 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.  

 

9.3. 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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9.3.1. 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.  

 

 

10. RESPONSABILIDADES, DEVERES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

10.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

10.1.1. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do 

estabelecimento contratado. Para os efeitos deste Termo de Referência 

consideram-se profissionais próprios do prestador: 

 

a) O membro do seu corpo clínico; 

 

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

 

c) O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente preste serviços 

ao prestador, ou seja por este autorizado e formalmente cadastrado no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

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

área de saúde e esteja formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

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

ofertados através do Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

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

de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos comprovantes 

de pagamento dos encargos devidos sempre que solicitado. 

 

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

pagamento dos serviços terceirizados a eles vinculados. 

 

10.1.4. É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de 

Informações Ambulatórias (SIA) ou outro sistema de informações que venha a 

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

ou complementar a este. 

 

10.1.5.   O prestador deverá disponibilizar o serviço na Gerência de Regulação do Acesso 

Ambulatorial (GERAM) dentro das normas vigentes e acordadas com a 

SMSA/DMAC/SUS-BH. 

 

10.1.6.  Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-

BH, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações 
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tributárias e sociais legalmente exigidas. 

 

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

 

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

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

medicamento para exames; 

 

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

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

da execução dos serviços provenientes do contrato regulado pelo Edital. 

 

10.1.8. O prestador deverá manter, durante a execução do Contrato proveniente deste 

Termo de Referência, todas as condições de habilitação exigidas no 

Credenciamento. 

 

10.1.9. Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades 

apontadas pela Secretaria Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade 

da assistência. 

 

10.1.10. O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os 

serviços prestados. 

 

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

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

manutenção ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, 

deverão ser comunicados imediatamente à Gerência de Acesso Ambulatorial 

(GERAM) proposta de solução visando a não interrupção da assistência. 

 

10.1.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada 

pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste 

Termo de Referência. 

 

 10.1.13. Arquivar os laudos dos exames dos pacientes pelo prazo mínimo de 20 (vinte)     

                        anos, nos termos da Portaria Municipal SMSA/SUS-BH no  026/2006.  

 

10.1.14. É obrigação do prestador atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de 

modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

 

10.1.15. O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público 

externo ou salas de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade 

integrante do SUS-BH e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

 

10.1.16. O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e 

assuntos pertinentes oferecidos. 

 

10.1.17. O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a 

prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou 

obrigação legal. 

 

10.1.18. O prestador deverá justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu 
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representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando, em caso de 

decisão de não realização de qualquer ato profissional necessário à execução 

dos procedimentos previstos neste Termo de Referência. 

 

10.1.19. O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e 

informações dos pacientes. 

 

10.1.20. Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou 

prejuízo que vier causar ao SUS-BH ou ao usuário encaminhado. 

 

10.1.21. Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o 

paciente para fins de experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução nº 196 do Conselho Nacional 

de Saúde de 10.10.1996. 

 

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

 

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

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

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

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao 

SUCAF e a CNES; 

 

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

respectivas normas técnicas. 

 

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

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

 

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

deste Termo de Referência; 

 

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

permanentemente designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para 

supervisionar, acompanhar e auditar a execução dos serviços prestados. 

 

f) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle 

e Avaliação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde sobre não 

conformidades detectadas nas solicitações e encaminhamentos de exames 

pela Rede Municipal ao serviço. 

 

10.1.23. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da 

normatividade suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre 

a execução do objeto do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de 

controle e a autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 

8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto Municipal nº 8.646/96, 

Decreto Municipal nº15.748/2014 e da Portaria SMSA/SUS-BH, nº 072/2019; 

 

10.1.24. 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 a licitações e 
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contratos administrativos. 

 

10.1.25. O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos 

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

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

 

10.1.26. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços 

apresentados na proposta e devidamente aprovado pela Comissão Técnica de 

Avaliação das propostas. 

 

10.1.27. O prestador obriga-se a comunicar ao Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura de Belo Horizonte (SUCAF) toda e qualquer 

alteração de dados cadastrais, para atualização. 

 

10.1.28. O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos 

que vier causar ao Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, 

tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

10.2. Responsabilidades, deveres e obrigações da CONTRATANTE: 

 

10.2.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a 

solicitar, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução 

dos serviços de saúde, nos termos dos Decretos Municipais nº 8.646/96 e 15.748/2014, 

Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 

072/2019. 

 

10.2.2. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar 

se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da 

assinatura do Contrato. 

 

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

serem realizados. 

 

10.2.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos 

serviços efetivamente prestados. 

 

10.2.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução 

dos serviços. 

 

10.2.6. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

 

10.2.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e 

fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

 

10.2.8. 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. 
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11. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

11.1. Será lavrado Contrato de Prestação de Serviços de Saúde com o prestador, que terá o 

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

 

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

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

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

da Saúde, para posterior procedimentos pela Gerência de Contratos e Convênios 

da SMSA (GCCON-SA). 

 

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

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

legalmente estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 

11.2. Por se tratar de serviço assistencial de natureza contínuo, será de 60 (sessenta) meses a 

vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir da data de sua 

assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser rescindido a 

qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, por razões de interesse público ou 

outra, devidamente fundamentadas. 

 

 

12. REGIME DE EXECUÇÃO 

 

12.1. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas 

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

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

001/2007 e no item 4 deste Termo de Referência. 

 

 

13. INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO COM 

LIMITES E RESPONSABILIDADES DO SUBCONTRATADO 

 

13.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato, 

exceto na hipótese de serviço secundário que não integra a essência do objeto desde que 

expressamente autorizada pela Administração Municipal, mantida em qualquer caso a 

integral responsabilidade do CONTRATADO. 

 

 

14. SANÇÕES APLICÁVEIS POR ILÍCITOS COMETIDOS NO CURSO DO 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO OU DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, 

OBSERVADA E LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA 

 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do Prestador dos Serviços, sujeitando-a as seguintes penalidades: 

      

14.1.1. advertência. 

 

14.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
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a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na entrega dos serviços, 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 moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega 

de material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela 

inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do 

instrumento equivalente, a incidir desde o primeiro dia de atraso, nos casos em 

que a conduta faltosa supere o prazo de 30 dias e a autoridade competente 

entenda pela manutenção do contrato em razão do interesse público. 

 

c) 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;  

 

d) 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);  

 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor da contratação na hipótese de o 

infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 

normativo ou as obrigações assumidas; 

 

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

o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;  

 

g) 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; 

 

h) 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; 

 

i) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do mesmo. 

 

14.1.3. 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. 

 

14.1.4. 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. 
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14.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

 

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

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

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

Municipal Adjunto de Saúde. 

 

14.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 

competente. 

 

14.5. 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. 

 

14.6. 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. 

 

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

úteis para apresentação de recurso. 

 

14.8. 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. 

 

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

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

14.9. 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. 

 

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

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente 

majorado ou inexequível. 

 

14.11. No tocante às notificações de natureza técnica/assistencial, a execução do Contrato será 

avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou 

local, nos termos da Portaria SMSA/SUS BH nº. 072/2019, sem prejuízo à observância 

do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. 

 

14.11.1. Periodicamente, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do 

CONTRATADO para verificar se persistem as mesmas condições técnicas 

básicas do mesmo, comprovadas por ocasião da assinatura deste Contrato. 

 

14.11.2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora 

contratados, não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade 

perante a CONTRATANTE ou para com os usuários do SUS e terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Contrato. 
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14.11.3.   O CONTRATADO 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. 

 

14.12. A inobservância, pela CONTRATANTE de cláusula (s) e/ou obrigação (ões) constantes 

deste Contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, ensejará 

à CONTRATANTE, garantido o direito de defesa prévia, aplicação, em cada caso, das 

sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 e do Regulamento do Sistema Municipal de 

Auditoria do SUS-BH instituído pela Portaria n° 072/2019/SMSA/SUS-BH. 

 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO E DA 

GERÊNCIA RESPONSÁVEL 

 

15.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme 

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

de 23/08/2007, conforme o disposto a seguir: 

 

15.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e 

instalações deverão estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os procedimentos contratados. 

 

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

mês subsequente à prestação dos serviços, obedecendo o cronograma definido 

pela GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH, as faturas nos moldes preconizados pelo 

DATASUS/MS: Boletins de Produção Ambulatorial (BPAC, BPAI), Sistema de 

Informação do Câncer  (SISCAN), Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC) e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes 

forem acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH, o prestador de serviços, receberá no mês 

subsequente à apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços 

autorizados. 

 

15.1.3. As contas rejeitadas pela GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH dentro das suas 

normas e rotinas, serão notificadas mensalmente. 

 

15.1.4. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Gerência 

do Controle e Avaliação da GECAV/DMAC/SMSA/SUS-BH, ficando à 

disposição do prestador de serviços, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do 

pagamento efetuado, para apresentar recurso. 

 

15.1.5. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria 

SMSA/SUS-BH nº 25/2006 de 04/07/2006. 

 

15.1.6. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados 

pelas revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo 

BDP/Boletim de Diferença de Pagamento. 

 

15.1.7. Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a 

GCOAS/DMAC/SMSA/SUS-BH autorizada a debitar o valor pago 
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indevidamente no mês seguinte, através do processamento da Tabela de 

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

 

 

16. DA RESCISÃO E DO DESCREDENCIAMENTO: 

 

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

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

8.666/93, ainda: 

 

16.1.1. A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

 

16.1.2.   O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se a 

CONTRATADA às consequências previstas no artigo 80 do mesmo diploma 

legal, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 

16.1.3.   O não atendimento da ordem de serviço ensejará a rescisão do presente Contrato, 

além das demais penalidades constantes nos artigos 86 e 87, da Lei Federal 

n.8.666/93. 

 

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

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na 

forma prevista no artigo 77, da Lei Federal 8.666/93. 

 

16.1.5. O presente Contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo 

entre as partes, reduzido a termo no processo, nos termos do art. 79, II da Lei 

Federal n. 8.666/93. 

 

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

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

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

Auditoria do SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas no subitem 14.1.2, quais 

sejam: 

 

16.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

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

 

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

 

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

 

16.2.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

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

causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 

 

16.2.7. Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 
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16.2.8. Atrasar a entrega dos resultados em até 05 (cinco) remessas ao longo do ano ou 

03 (três) remessas consecutivas; 

 

16.2.9. Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços fora dos padrões e normas 

instituídas pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados 

destes e de disposições legais pertinentes; 

 

16.2.10. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 

operativa do prestador poderá ensejar a rescisão do contrato. 

 

16.2.11. Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pela Gerência de 

Controle e Avaliação e/ou Gerência de Auditoria Municipal da 

CONTRATANTE sobre o atendimento do usuário. 

 

16.2.12. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor/Gestor 

de Contrato designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 

como, as de seus superiores; 

 

16.2.13. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 

 

16.2.14. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo Gestor do SUS-BH; 

 

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

78, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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

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

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

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

duplicada. 

 

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

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

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

que dispõe o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH. 

 

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

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

ato. 

 

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

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

terá efeito suspensivo. 

 

16.7. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo 

Aditivo. 
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17. DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO: 

 

17.1.O Proponente 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. 

 

 

18. CONSÓRCIO 

 

18.1. 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 ainda não daria condições de participação a outras empresas, levando a Administração 

a não selecionar a proposta mais vantajosa. 

 

 

19. REGISTRO E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. 

 

19.1. 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 

 

Planilha Estimada de Compra Global de Serviço Ambulatorial do grupo 02 – 

Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, por lotes e subgrupos da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS 

 

 

  
Proposta Anual de 

Procedimentos 

Estimada 

Valor Anual  

Estimado (R$) 

Lote A – Subgrupo 0204 - Diagnóstico por 

Radiologia 
163.337 2.952.400,89 

Lote B – Subgrupo 0205 - Diagnóstico por 

Ultrassonografia do sistema circulatório 

(qualquer região anatômica) 

24.060 1.638.540,00 

Lote C – Subgrupo 0205 - Diagnóstico por 

Ultrassonografia dos demais sistemas 
93.820 2.558.055,50 

Lote D – Subgrupo 0206 - Diagnóstico por 

Tomografia Computadorizada 
16.960 1.904.096,50 

Lote E – Subgrupo 0207 - Diagnóstico por 

Ressonância Magnética 
15.457 4.162.671,25 

Lote F – Subgrupo 0417 - Anestesiologia -  

Sedação para Ultrassonografia 
700 10.605,00 

Lote G – Subgrupo 0417 - Anestesiologia -  

Sedação para Tomografia Computadorizada 
838 12.695,70 

Lote H – Subgrupo 0417 - Anestesiologia -  

Sedação para Ressonância Magnética 
762 11.544,30 

TOTAL 315.934 13.250.609,14 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Planilha contendo o detalhamento dos lotes, subgrupos e da forma de organização (F.O) por procedimentos/exames da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS e a Produção do SUS-BH nos anos de 2019 e 2021. 

 

LOTE A 

SUBGRUPO 0204 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR 

ANUAL 

ESTIMADO 

(R$) 

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO 4.937 36.080,78 

0204010039 Radiografia bilateral de orbitas (pa + obliquas + hirtz) 8,38 4  33,52  

0204010047 Radiografia de arcada zigomático-malar (ap + obliquas) 6,96 1  6,96  

0204010055 Radiografia de articulação temporo-mandibular bilateral 8,38 41  343,58  

0204010063 Radiografia de cavum (lateral + hirtz) 6,88 1.000  6.880,00  

0204010071 Radiografia de crânio (pa + lateral + oblíqua / bretton + hirtz) 9,15 76  695,40  

0204010080 Radiografia de crânio (pa + lateral) 7,52 487  3.662,24  

0204010110 Radiografia de maxilar (pa + obliqua) 7,20 3  21,60  

0204010128 Radiografia de ossos da face (mn + lateral + hirtz) 8,38 98  821,24  

0204010144 Radiografia de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz) 7,32 3.182  23.292,24  

0204010152 Radiografia de sela túrcica (pa + lateral + bretton) 7,20 45  324,00  
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F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA COLUNA VERTEBRAL 21.348 218.773,27 

0204020034 radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to + obliquas) 8,33 1.251 10.420,83 

0204020042 radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to / flexão) 8,19 3.033 24.840,27 

0204020050 radiografia de coluna cervical funcional / dinâmica 10,29 88 905,52 

0204020069 radiografia de coluna lombo-sacra 10,96 11.221 122.982,16 

0204020077 radiografia de coluna lombo-sacra (c/ obliquas) 14,90 621 9.252,90 

0204020085 radiografia de coluna lombo-sacra funcional / dinâmica 16,88 260 4.388,80 

0204020093 radiografia de coluna torácica (ap + lateral) 9,16 2.227 20.399,32 

0204020107 radiografia de coluna toraco-lombar 9,73 2.433 23.673,09 

0204020115 radiografia de coluna toraco-lombar dinâmica 15,58 31 482,98 

0204020123 radiografia de região sacrococcígea 7,80 183 1.427,40 

     

     

F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DO TÓRAX E MEDIASTINO 73.944 1.996.707,43 

0204030030 Mamografia 22,50 8.889 200.002,50 

0204030072 radiografia de costelas (por hemotórax) 8,37 345 2.887,65 

0204030080 radiografia de esôfago 19,24 24 461,76 

0204030099 radiografia de esterno 7,98 38 303,24 

0204030129 radiografia de tórax (apico-lordortica) 5,56 14 77,84 

0204030137 radiografia de tórax (pa + inspiração + expiração + lateral) 14,32 33 472,56 

0204030145 radiografia de tórax (pa + lateral + obliqua) 12,02 40 480,80 

0204030153 radiografia de tórax (pa e perfil) 9,50 29.650 281.675,00 

0204030170 radiografia de tórax (pa) 6,88 1.591 10.946,08 

0204030188 mamografia bilateral para rastreamento 45,00 33.320 1.499.400,00 
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F.O. EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES 16.008 110.634,07 

0204040019 radiografia de antebraço 6,42 318 2.041,56 

0204040027 radiografia de articulação acrômio-clavicular 7,40 255 1.887,00 

0204040035 radiografia de articulação escapulo-umeral 7,40 942 6.970,80 

0204040043 radiografia de articulação esterno-clavicular 7,40 82 606,80 

0204040051 radiografia de braço 7,77 435 3.379,95 

0204040060 radiografia de clavícula 7,40 61 451,40 

0204040078 radiografia de cotovelo 5,90 1.190 7.021,00 

0204040086 radiografia de dedos da mão 5,62 514 2.888,68 

0204040094 radiografia de mão 6,30 4.525 28.507,50 

0204040108 radiografia de mão e punho (p/ determinação de idade óssea) 6,00 873 5.238,00 

0204040116 radiografia de escapula/ombro (três posições) 7,98 4.265 34.034,70 

0204040124 radiografia de punho (ap + lateral + obliqua) 6,91 2.548 17.606,68 

     

     

EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDÔMEN E PELVE 3.256 109.386,51 

0204050014 clister opaco c/ duplo contraste 47,76 470 22.447,20 

0204050065 histerossalpingografia 45,34 300 13.602,00 

0204050111 radiografia de abdômen (ap + lateral / localizada) 10,73 44 472,12 

0204050120 radiografia de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências) 15,30 28 428,40 

0204050138 radiografia de abdômen simples (ap) 7,17 715 5.126,55 

0204050146 radiografia de estomago e duodeno 35,22 1.249 43.989,78 

0204050154 radiografia de intestino delgado (transito) 47,59 66 3.140,94 

0204050170 uretrocistografia 52,11 352 18.342,72 

0204050189 urografia venosa 57,40 32 1.836,80 
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EXAMES RADIOLÓGICOS CINTURA PÉLVICA E MEMBROS INFERIORES 43.844 480.818,83 

0204060028 densitometria óssea duo-energética de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) 55,10 3.497 192.684,70 

0204060036 escanometria 7,77 144 1.118,88 

0204060060 radiografia de articulação coxofemoral 7,77 4.228 32.851,56 

0204060079 radiografia de articulação sacro-ilíaca 7,77 458 3.558,66 

0204060087 radiografia de articulação tibio-társica 6,50 2.300 14.950,00 

0204060095 radiografia de bacia 7,77 3.193 24.809,61 

0204060109 radiografia de calcâneo 6,50 3.235 21.027,50 

0204060117 radiografia de coxa 8,94 675 6.034,50 

0204060125 radiografia de joelho (ap + lateral) 6,78 11.700 79.326,00 

0204060133 radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + axial) 7,16 6.103 43.697,48 

0204060141 radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + obliqua + 3 axiais) 9,29 870 8.082,30 

0204060150 radiografia de pé / dedos do pé 6,78 6.410 43.459,80 

0204060168 radiografia de perna 8,94 1.029 9.199,26 

0204060176 radiografia panorâmica de membros inferiores 9,29 2 18,58 

     

TOTAL 163.337 2.952.400,89 
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LOTE B 

SUBGRUPO 0205 - DIAGNÓSTICO POR DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 

(QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O.  ULTRASSONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO  

(QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 
24.060 1.638.540,00 

0205010024 ecocardiografia transesofágica   165,00 60 9.900,00 

0205010032 ecocardiografia transtorácica    67,86 24.000 1.628.640,00 

     

TOTAL 24.060 1.638.540,00 
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LOTE C 

SUBGRUPO 0205 - DIAGNÓSTICO POR DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DOS DEMAIS SISTEMAS  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ULTRASSONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS 93.820 2.558.055,50 

0205020038 US de abdômen superior 24,20  895 21.659,00 

0205020046 US de abdômen total 37,95  20.850 791.257,50 

0205020054 US de aparelho urinário 24,20  13.443 325.320,60 

0205020062 US de articulação 24,20  18.558 449.103,60 

0205020070 US de bolsa escrotal 24,20  850 20.570,00 

0205020097 US mamaria bilateral 24,20  2.500 60.500,00 

0205020100 US de próstata por via abdominal 24,20  1.500 36.300,00 

0205020119 US de próstata (via transretal) 24,20  1.000 24.200,00 

0205020127 US de tireoide 24,20  5.000 121.000,00 

0205020135 US de tórax (extra cardíaca) 24,20  12 290,40 

0205020143 US obstétrica 24,20  15.804 382.456,80 

0205020151 US obstétrica c/ doppler colorido e pulsado 39,60  60 2.376,00 

0205020160 US pélvica (ginecológica) 24,20  1.300 31.460,00 

0205020178 US transfontanela 24,20  48 1.161,60 

0205020186 US transvaginal 24,20  12.000 290.400,00 

     

TOTAL 93.820 2.558.055,50 
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LOTE D 

SUBGRUPO 0206 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. TOMOGRAFIA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 9.253 860.769,13 

0206010010 TC de coluna cervical c/ ou s/ contraste 86,76 190 16.484,40 

0206010028 TC de coluna lombo-sacra c/ ou s/ contraste 101,10 815 82.396,50 

0206010036 TC de coluna torácica c/ ou s/ contraste 86,76 101 8.762,76 

0206010044 TC de face / seios da face / articulações temporo-mandibulares 86,75 3.504 303.972,00 

0206010052 TC do pescoço 86,75 305 26.458,75 

0206010060 TC de sela túrcica 97,44 23 2.241,12 

0206010079 TC do crânio 97,44 4.315 420.453,60 

     

     

F.O. TOMOGRAFIA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES 2.664 353.762,20 

0206020015 TC de articulações de membro superior 86,75 143 12.405,25 

0206020023 TC de segmentos apendiculares - (braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé) 86,75 51 4.424,25 

0206020031 TC de tórax 136,41 2.470 336.932,70 
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TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES 5.043 689.565,17 

0206030010 TC de abdômen superior 138,63 2.744 380.400,72 

0206030029 TC de articulações de membro inferior 86,75 184 15.962,00 

0206030037 TC de pelve / bacia / abdômen inferior 138,63 2.115 293.202,45 

     

     

TOTAL 16.960 1.904.096,50 
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LOTE E 

SUBGRUPO 0207 - DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 9.231  2.480.831,25  

0207010013 antirressonância cerebral 268,75 1.202 323.037,50  

0207010021 RM de articulação temporo-mandibular (bilateral) 268,75 62 16.662,50  

0207010030 RM de coluna cervical/pescoço 268,75 783 210.431,25  

0207010048 RM de coluna lombo-sacra 268,75 2.184 586.950,00  

0207010056 RM de coluna torácica 268,75 332 89.225,00  

0207010064 RM de crânio 268,75 4.363 1.172.556,25  

0207010072 RM de sela túrcica 268,75 305 81.968,75  

     

     

F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES 1.620 443.977,50 

0207020019 RM de coração / aorta c/ cine 361,25 93 33.596,25  

0207020027 RM de membro superior (unilateral) 268,75 1.509 405.543,75  

0207020035 RM de tórax 268,75 18 4.837,50  
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F.O. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES 4.606 1.237.862,50 

0207030014 RM de abdômen superior 268,75 501 134.643,75  

0207030022 RM de bacia/pelve/abdômen inferior 268,75 1.218 327.337,50  

0207030030 RM de membro inferior (unilateral) 268,75 2.512 675.100,00  

0207030049 RM de vias biliares/colangiorressonância 268,75 375 100.781,25  

     

     

TOTAL 15.457 4.162.671,25 
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LOTE F 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 700 10.605,00 

0417010060 sedação 15,15 700 10.605,00 

     

     

TOTAL 700 10.605,00 
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LOTE G 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 838 12.695,70 

0417010060 sedação 15,15 838 12.695,70 

     

     

TOTAL 838 12.695,70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 

P
ág

in
a1

6
6

 

 

 

LOTE H 

SUBGRUPO 0417 - ANESTESIOLOGIA -  SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTIDADE 

ANUAL DE 

PROCEDIMENTOS 

ESTIMADA 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO (R$) 

F.O. ANESTESIAS 762 11.544,30 

0417010060 sedação 15,15 762 11.544,30 

     

     

TOTAL 762 11.544,30 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO USO DE CONTRASTE 

 
O paciente ______________________________________________________, apresenta o seguinte 

impedimento ao uso de contraste: 
 

(   )   Alergia ao contraste relatada ou comprovada em exames anteriores. 

 

(   )  Negativa em realizar o procedimento após esclarecimento quanto a  

       importância de sua utilização. 

 

(   )   Outros - Especificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: ___/___/____ 

 

 

LOCAL: __________________________________________________________ 
 
 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável: 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do profissional de saúde responsável pelo serviço: 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL 

 

[ Logomarca da Empresa ] 

 

Edital de Chamamento Público nº: ....................... 

 

 

Modelo - DECLARAÇÃO 

 

 

                   Eu, ............................................................., brasileiro(a), estado civil, portador(a) da 

Carteira de Identidade XXXX e do CPF ..........................., residente e domiciliado à XXXXXXX 

como responsável legal pelo ............................................, CNPJ n° ................................ CNES n° 

..........................., situado à ................................................................, declaro, para fins de 

participação no referido Chamamento Público e em atendimento à exigência contida no subitem 7.5.5 

do Termo de Referência, disponibilizarei ......... % da minha capacidade técnica operacional ao 

atendimento à demanda do SUS, sendo que .........% desta capacidade operacional destinada ao 

SUS/BH será realizada através de serviços próprios e ..........% através de serviços terceirizados 

devidamente cadastrados no CNES, sob minha integral responsabilidade. 

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

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

                    Por ser verdade firmo a presente Declaração 

 

 

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

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável legal 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
Proposta de oferta de serviço ao SUS-BH de Diagnóstico por Imagem 
 
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 

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP____________, Telefone 031-____________, e-mail 

________________ através de seu representante legal, encaminha documentação necessária para a 

participação no credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde, localizados no município de 

Belo Horizonte (ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-BH), que tenham interesse 

em executar procedimentos de DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, abrangendo Raio-X, 

Ultrassonografia do sistema circulatório (qualquer região anatômica),  Ultrassonografia dos demais 

sistemas, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Sedação para Ultrassonografia, 

Sedação para Tomografia Computadorizada e Sedação para Ressonância Magnética,  conforme 

condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos aos usuários do SUS, com o 

fornecimento do serviço Preço-Tabela SUS. 

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

para ofertar todos os procedimentos da demanda estimada para o município conforme estabelecido 

no 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: 

  
Oferta 

Quantitativa de 

procedimentos 

Valores em 

Reais (R$) 

Lote A - Diagnóstico por Raio X   
Lote B - Diagnóstico por Ultrassonografia do sistema 

circulatório  (qualquer região anatômica)    
Lote C - Diagnóstico por Ultrassonografia dos demais 

sistemas   

Lote D - Diagnóstico por Tomografia 

Computadorizada   
Lote E - Diagnóstico por Ressonância Magnética   
Lote F - Sedação para Ultrassonografia   

Lote G - Sedação para Tomografia Computadorizada   

Lote H - Sedação para Ressonância Magnética   

TOTAL   
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1. Esta proposta contém a oferta, por lote, do quantitativo global dos sub-grupos constantes na 

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

conforme estabelecido nos Anexos I e II do Termo de Referência, não  havendo restrição da 

oferta a determinados procedimentos e/ou forma de organização. 

 

2. Temos conhecimento de que cada prestador pode concorrer a mais de um lote, declarando 

neste ato que o(s) lote(s) ofertado(s) é (são) o(s) de letra(s) xxxxxxxxxxxx. do quadro acima; 

 

3. Declaramos que a presente oferta está em consonância com a nossa capacidade técnica 

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

 

4. Declaramos ainda que ofertamos xxx% de nossa capacidade operacional para particulares e 

convênios e xxx% ao Sistema Único de Saúde/SUS, atualizado de acordo com o CNES. 

 

5. Declaramos estar cientes de que a Comissão Técnica que irá julgar esta proposta poderá 

solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à viabilidade desta 

proposta/oferta no tocante à nossa capacidade técnica operacional. 

  

6. Declaramos estar cientes de que esta proposta de oferta de serviço, se aprovada, não implicará 

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

correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e efetivamente prestados. 

 

7. Renunciamos expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação mínima de 

serviços, ficando comprometidos a manter, na vigência do contrato, os quantitativos constantes 

na nossa proposta de oferta dos serviços.  

 

8. Declaramos aceitar e executar os serviços de acordo com o estabelecido no item 4 do Termo 

de Referência. 

 

9. Declaramos aceitar as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, nas Leis nº 

8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 

072/2019.  

 

10. Estamos cientes de que os valores estipulados dos procedimentos (ver Anexo II) serão 

reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da 

Saúde. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do prestador de serviços 

Data:   xxxx/xxxx/xxxx 
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CRITÉRIOS DE PESO PARA A CLASSIFICAÇÃO  FINAL E DESEMPATE DOS 

PROPONENTES 
 

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 

Lote e Subgrupo 

Pontuação Nível I Pontuação Nível II 

Pontos  
Qtd de procedimentos 

anuais 
Pontos 

Lote A – Subgrupo 04 - Diagnóstico 

por Radiologia 
5 

<=33.127 10 

>=33.126 e <=24.845 7 

>=24.844 e <=16.564 4 

Lote B – Subgrupo 05 - Diagnóstico por 

Ultrassonografia do sistema   

Circulatório (qualquer região 

anatômica) 
5 

<= 4.812 10 

>=4.811 e <=3.609 7 

  >=3.609 e <= 2.406 4 

Lote C – Subgrupo 05 - Diagnóstico por 

Ultrassonografia dos demais sistemas 
5 

                 <=18.764 10 

>=18.763 e <=14.073 7 

>=14.072 e <= 9.382 4 

Lote D – Subgrupo 06 - Diagnóstico 

por Tomografia  Computadorizada 
2 

Conforme item 3 dos 

Critérios de Classificação e 

Desempate 

0 

Lote E – Subgrupo 07 - Diagnóstico por 

Ressonância  Magnética 
2 

Conforme item 3 dos 

Critérios de Classificação e 

Desempate 

0 

Lote F - Sedação para Ultrassonografia 

5 

<=140 10 

>=139 e <=105 7 

>=104 e <=70 4 

Lote G - Sedação para Tomografia 

Computadorizada 

5 

<=168 10 

>=167 e <=126 7 

>=125 e <=84 4 

Lote H - Sedação para Ressonância 

Magnética 

5 

<=152 10 

>=151 e <=114 7 

>=113 e <=76 4 

    

    

Dos Critérios de Classificação e Desempate: 

1- Maior quantidade de procedimentos ofertados ao SUS no subgrupo; 

2 - Maior diversidade de subgrupos de procedimentos ofertados ao SUS. 
3 - Procedimento ofertado apenas nos lotes D e E darão direito ao prestador do rateio dos 

procedimentos excedentes após distribuídos os procedimentos entre os prestadores que ofertarem um 

ou mais dos lotes A, B, C, F, G, H. 



 

 

 


