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EDITAL DE CREDENCIAMENTO  

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 006/2022 

 

PROCESSO N.º 04.001.195.22.36 

 

1. DO PREÂMBULO 

 

1.1. A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte torna público, para conhecimento 

dos interessados, a realização de credenciamento de prestadores de serviços de saúde, entidades 

públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, organizações sociais e pessoas jurídicas 

de direito privado com fins lucrativos — ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/BH 

— legalmente constituídos, localizados no Município de Belo Horizonte/MG na condição de 

sede e/ou filial, interessados em firmar contrato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) 

de Belo Horizonte para executar procedimento de assistência em reabilitação nas 

disfunções osteomusculares e neurofuncional infantil aos usuários da rede SUS/BH. 

 

1.1.1.  Os interessados poderão examinar o presente edital e seus anexos, bem como tomar 

conhecimento da documentação necessária para sua formalização por meio do endereço 

eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH):  

            https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes 

 

1.2. O presente edital é regido pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, Leis Federais n.º 

13.709/2018 e n.º 12.527/2011, Lei Complementar n.º 101/2000 e pelos Decretos Municipais 

n.º 10.710/2001, n.º 11.245/2003 e n.º 15.113/2013, bem como as demais disposições 

regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as exigências sanitárias. 

 

1.3. A SMSA/BH receberá propostas e documentação para seleção dos interessados a partir da data 

da publicação deste edital no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, no horário das 

08:00 às 17:00, na Avenida Afonso Pena, n.º 2.336, térreo (Setor de Protocolo), bairro Savassi, 

Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-012. O recebimento de propostas e documentação vigorará 

um período de 30 (trinta) dias. 

 

1.3.1. O presente edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e 

suficientes para justificar sua revogação, sem que disso decorra qualquer direito ou 

indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 

 

1.3.2. Não será admitido recebimento de propostas e documentação para o credenciamento após 

o prazo estabelecido pela SMSA/BH neste edital. 

 

1.4. O processo de credenciamento de que trata este edital obedecerá às seguintes etapas: 

 

a. Primeira etapa: envio da documentação e proposta, conforme itens 8 e 9 deste edital;   

 

b. Segunda etapa: análise documental; 

 

c. Terceira etapa: realização de visita técnica, a critério da SMSA/BH; 

 

d. Quarta etapa: inabilitação ou habilitação e divulgação dos prestadores inabilitados e 

dos habilitados a serem credenciados; 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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e. Quinta etapa: contratação/credenciamento; e 

 

f. Sexta etapa: acompanhamento da execução do contrato. 

 

1.4.1. Compete à SMSA/BH a efetivação das atividades previstas nos itens “b” a “f”. 

 

1.4.2. A quinta e sexta etapas do item 1.4 serão aplicadas exclusivamente às entidades 

habilitadas que forem devidamente convocadas para a prestação deste serviço. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de prestadores de serviços de saúde, 

entidades públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, organizações sociais e pessoas 

jurídicas de direito privado com fins lucrativos — ainda que atualmente prestando serviços à 

SMSA/BH — legalmente constituídos, localizados no Município de Belo Horizonte/MG na 

condição de sede e/ou filial, interessados em firmar contrato com a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMSA) de Belo Horizonte para executar procedimento de assistência em 

reabilitação nas disfunções osteomusculares e neurofuncional infantil aos usuários da 

rede SUS/BH, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I deste edital, 

remunerados de acordo com os valores estabelecidos pela Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 

 

3. DOS VALORES ESTIMADOS 

 

3.1. O valor de referência da contratação anual estimado é de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta e 

quatro mil reais), perfazendo o montante global estimado de R$ 3.420.000,00 (três milhões, 

quatrocentos e vinte mil reais), referente a 60 (sessenta) meses de vigência contratual. 

 

4. DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

4.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s): 

 

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.50 

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo de credenciamento deverão ser 

apresentados em até 5 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente à data da 

publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte.  

 

5.2. Os pedidos de esclarecimento podem ser enviados à Comissão Especial de Licitação (CEL) de 

forma eletrônica para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou podem ser protocolados diretamente 

nas dependências da Gerência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, 

situada na Avenida Afonso Pena, n.º 2336, 6º andar, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 

30.130-012, no horário de 08:00 às 17:00 horas.  

 

5.3. Os pedidos de esclarecimentos deverão possuir a identificação do interessado, com o nome da 

pessoa física e o CPF ou o nome da pessoa jurídica e o CNPJ. 

 

 

 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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5.4. As respostas prestadas aos pedidos de esclarecimentos serão juntadas aos autos do processo 

deste chamamento público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado no site 

da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH):  

 https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

6.1. As razões de impugnação ao edital poderão ser enviadas em até 5 (cinco) dias úteis a contar do 

primeiro dia útil subsequente à data da publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial 

do Município de Belo Horizonte.  

 

6.2. As razões de impugnação devem ser enviadas à Comissão Especial de Licitação (CEL) de forma 

eletrônica para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou podem ser protocolados diretamente nas 

dependências da Gerência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada 

na Avenida Afonso Pena, n.º 2336, 6º andar, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-

012, no horário de 08:00 às 17:00 horas.  

 

6.3. As impugnações deverão possuir a identificação do interessado, com o nome da pessoa física e 

o CPF ou o nome da pessoa jurídica e o CNPJ. 

 

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

 

6.5. As respostas prestadas aos pedidos de impugnação serão juntadas aos autos do processo deste 

chamamento público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado no site da 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH):  

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

7.1. Poderão participar do presente credenciamento os prestadores de serviços de saúde, entidades 

públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, organizações sociais e pessoas jurídicas 

de direito privado com fins lucrativos — ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/BH 

— legalmente constituídos, localizados no Município de Belo Horizonte/MG na condição de 

sede e/ou filial, com capacidade técnica comprovada, idoneidade econômico-financeira, 

regularidade jurídico-fiscal, que satisfaçam as condições definidas neste edital  

e em seus anexos, bem como se submetam aos parâmetros estabelecidos pela SMSA/BH, pelos 

Decretos Municipais sobre o assunto e pela da Lei Federal n.º 8.666/1993, no que couber. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar deste credenciamento os interessados que se enquadrarem em 

quaisquer das situações a seguir: 

 

a. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

 

b. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Belo 

Horizonte, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993;  

 

c. Tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar, nos termos do artigo 

7º da Lei n.º 10.520/2002, em qualquer esfera governamental;  

 

d. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/chamamentos-publicos
https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/chamamentos-publicos
mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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e. Estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que comprovarem que 

o plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

 

f. Possuam dirigente ou administrador com cargo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS);  

 

g. Interessados cujos sócios e/ou representantes se enquadrarem nas situações dispostas no 

artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/1993 e/ou § 4º do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.080/1990;  

 

h. Tenham sido descredenciados pelo município de Belo Horizonte nos últimos 12 meses por 

descumprimento de cláusulas contratuais ou irregularidade na execução dos serviços 

prestados, conforme avaliação desta Secretaria, em contrato anterior; e 

 

i. Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A inscrição do interessado neste processo de credenciamento por meio dos Anexos III, IV, V, 

VI e VII devidamente preenchidos, acompanhados de toda a documentação exigida no item 8 

implica aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital, seus anexos e 

atos normativos pertinentes expedidos pela SMSA/BH, independente de declaração expressa. 

 

7.4. Os interessados habilitados, após análise da documentação apresentada, poderão ser 

credenciados, mediante constatação do preenchimento dos requisitos exigidos no presente 

edital e em seus anexos. 

 

7.5. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade do participante 

que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento. 

 

8. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

8.1. Para habilitação dos interessados será exigida a documentação relacionada a seguir: 

 

8.1.1. Habilitação Jurídica, conforme art. 28 da Lei 8.666/93: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

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

de documentos de eleição de seus administradores. 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

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

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da 

atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 
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8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme art. 29 da Lei 8.666/93: 

 

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

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

c) 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.  

 

d) 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.  

 

e) 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.  

 

8.1.3. Qualificação Técnica: 

 

8.1.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o interessado presta ou prestou serviços 

de natureza compatível com o objeto deste chamamento público. 

 

a) 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) ou outra informação que permita 

a devida identificação do emitente. 

 

b) 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.  

 

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

próprio interessado. 

 

8.1.3.2. Em consonância com a PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0221 DE 28 DE 

ABRIL DE 2022, a empresa deverá apresentar alvará Sanitário ou Licença 

Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal, vigente na data da apresentação da proposta. Será 

aceito protocolo de revalidação de registro desde que tenha sido protocolizada 

no primeiro semestre do último ano de validade do documento. 

 

8.1.3.3. A empresa deverá apresentar documentos comprobatórios dos profissionais que 

prestarão o serviço/atendimento: cópia de cédula de identidade profissional ou 

declaração de registro emitida pelos respectivos conselhos de classe — 

Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional/CREFITO (Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional) ou Conselho Regional de Fonoaudiologia/CREFONO 

ou Conselho Regional de Psicologia/CRP ou Conselho Regional de 

Medicina/CRM ou Conselho Regional de Assistência Social/CRSS. 
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8.1.3.4. Comprovação de carga horária dos profissionais contratados através da inserção 

dos mesmos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 

 

8.1.3.5. Informação sobre a capacidade operacional do interessado, conforme Anexo IV 

deste documento. 

 

8.1.4. Qualificação Econômico-Financeira, conforme art. 31 da Lei 8.666/93: 

 

8.1.4.1. 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, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o 

devido enquadramento. 

 

8.1.4.1.1. 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 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) nos termos da 

Instrução Normativa da RFB. 

 

8.1.4.1.2. 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 ou registrado no 

órgão de registro equivalente. 

 

8.1.4.1.3. 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. 

 

8.1.4.2. 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 
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8.1.4.2.1. O interessado 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. 

 

8.1.4.3. Certidão negativa de falência, 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. 

 

8.1.4.3.1. Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou 

extrajudicial for positiva, deve o interessado apresentar comprovante 

da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de 

recuperação em vigor. 

 

8.1.5. Declaração expressa de que o interessado não emprega trabalhador menor nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme modelo do 

Anexo V. 

 

8.2. As exigências relacionadas nos subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 poderão ser comprovadas por 

documentos constantes dos cadastros que demonstrem a situação do interessado junto ao 

SUCAF e/ou CAGEF. 

 

8.2.1. Caso o interessado não esteja habilitado na(s) linha(s) de fornecimento/serviço 

compatível(véis) com o(s) objeto(s) deste processo, deverá anexar o Estatuto ou 

Contrato social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) ou a última 

alteração consolidada para análise do objeto social quanto à compatibilidade em relação 

ao(s) objeto(s) licitado(s). 

 

8.2.2. Caso não conste nos referidos cadastros quaisquer documentos exigidos nos subitens 

8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4, o interessado deverá encaminhá-los nos termos do item 8 deste edital. 

 

8.3. Os interessados que utilizarem os cadastros relacionados no subitem 8.2 deverão, caso estes 

não comprovem as exigências de qualificação econômico-financeira elencadas no subitem 

8.1.4, apresentá-las nos termos do subitem 8.1.4 para comprovação. 

 

8.4. O interessado obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, quando 

houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

 

8.5. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do interessado, devendo ser observado: 

 

a. se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar no seu nome; 

b. se o interessado for a filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 

da matriz; 

c. para efeito de qualificação técnica serão admitidos atestados de capacidade técnica 

emitidos em nome da matriz e/ou filial. 
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8.6. Da aceitabilidade da proposta: 

 

8.6.1. Os interessados deverão adotar como referência para sua proposta as informações 

contidas neste edital e em seus anexos, apresentando a proposta conforme o modelo 

constante no Anexo III.  

 

a. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste instrumento. O interessado será responsável 

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

verdadeiras suas propostas. 

 

8.6.2. A proposta deverá conter: 

 

a. A indicação do(s) grupo(s) ofertado(s), informando as quantidades anual e global (5 

anos) de procedimentos relativos a este(s), bem como os respectivos valores (anual e 

global). 

 

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

endereço, telefone e e-mail. 

 

c. Número do Edital de Chamamento Público relativo a este documento. 

 

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

 

e. Declaração de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura. 

 

8.6.3. O(s) Prestador(es) poderá(ão) escolher em quais grupos desejam credenciar-se (Anexo 

II), podendo credenciar-se em todos os grupos, caso tenha interesse;  

 

8.6.3.1. Para cada grupo escolhido é obrigatório executar todos os procedimentos 

constantes no grupo, conforme indicado no anexo II deste edital.  

 

8.7. A análise da documentação e proposta exigida neste edital será efetuada com base nos critérios 

de recebimento, autenticidade e validade dos documentos. 

 

8.8. A análise dos documentos enviados será realizada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, contados a partir da data da abertura dos envelopes. 

 

8.9. Os credenciados serão classificados conforme pontuação obtida por meio das informações 

apresentadas conforme Anexo IV – Informação sobre a capacidade operacional do interessado.  

 

8.10. A distribuição do quantitativo entre os credenciados levará em conta os seguintes critérios:   

 

8.10.1. A ordem de classificação dos credenciados. 

 

8.10.1.1. O quantitativo de procedimentos será rateado entre os credenciados conforme 

área física, número e qualificação dos profissionais e capacidade operacional, 

de acordo com proposta apresentada pelo interessado, obedecendo a 

disponibilidade de saldo financeiro.  
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9. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  

 

9.1. DA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO  

 

9.1.1. Os interessados deverão apresentar toda a documentação referente à habilitação jurídica, 

técnica, fiscal e trabalhista conforme detalhado no item 8 deste edital, bem como a 

proposta, anexo III, e os demais documentos dos anexos IV, V, VI e VII.   

 

9.1.2. A documentação exigida neste edital e a proposta deverão ser entregues em 01 (um) único 

envelope LACRADO, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:  
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – GERÊNCIA DE COMPRAS (GCOMP)/SMSA 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/20XX  

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

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

 

9.1.3. O envelope poderá ser entregue pelos interessados por um período de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da publicação deste edital no Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte, no horário das 08:00 às 17:00, no endereço Avenida Afonso Pena, n.º 

2.336, térreo (Setor de Protocolo), bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-012.  

 

9.1.4. Os envelopes entregues em local diferente daquele indicado no subitem 9.1.3 serão 

desconsiderados deste processo de credenciamento público. 

 

9.1.5. As informações prestadas, assim como a documentação enviada, são de inteira 

responsabilidade do interessado, sob pena de aplicação do art. 299 do Código Penal 

brasileiro, assim como de inabilitação e/ou descredenciamento. 

 

9.2. DA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

9.2.1. A critério da SMSA/BH poderão ser realizadas visitas técnicas por equipe designada por 

esta Secretaria nas instalações dos interessados neste credenciamento para emissão de 

parecer sobre as condições da área física do serviço, de higiene, de biossegurança, de 

identificação do funcionamento e dos equipamentos técnicos declarados e necessários à 

realização da atividade pretendida, observando-se a legislação vigente e as 

recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

9.2.2. A visita técnica de que trata o item 9.2.1 poderá ser realizada após a conclusão da análise 

documental, a qualquer momento, a critério da SMSA/BH, a partir da qual será emitido 

parecer técnico que, sendo desfavorável, implicará no não credenciamento. 

 

9.3. DA HABILITAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

9.3.1. Serão considerados habilitados os interessados que apresentarem a documentação válida 

exigida e se enquadrarem em todas as regras deste edital. 

 

9.3.2. A habilitação será comprovada mediante a conferência da documentação exigida neste 

edital, seguida de parecer técnico favorável, se for o caso, que atestarão os requisitos de 

habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista. 

 

9.3.3. Serão considerados inabilitados os interessados que: 
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a. Por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos com suspensão do 

direito de licitar ou contratar com a administração pública, direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da 

União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o expediu; 

 

b. Estejam inadimplentes com as obrigações assumidas junto aos órgãos fiscalizadores 

da atividade, sejam financeiras ou de registro profissional, bem como os que possuam 

qualquer nota desabonadora emitida pelo órgão fiscalizador; 

 

c. Deixarem de enviar qualquer documentação exigida neste edital; e 

 

d. Tenham sido descredenciados pelo município de Belo Horizonte nos últimos 12 

meses por descumprimento de cláusulas contratuais ou irregularidade na execução 

dos serviços prestados, conforme avaliação desta Secretaria, em contrato anterior. 

 

9.3.4. Os resultados da inabilitação ou habilitação serão publicados pela SMSA/BH  

durante e/ou após a vigência deste edital, à medida que a análise da documentação  

for concluída, no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e no Diário Oficial do 

Município de Belo Horizonte. 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado em relação à avaliação da 

documentação enviada no ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente 

fundamentadas e por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil 

subsequente à data da divulgação prevista no item 9.3.4, observadas as seguintes 

determinações: 

 

10.1.1. O recurso deve limitar-se às questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 

documentação enviada no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado 

em fase de recurso. 

 

10.1.2. O recurso devidamente fundamentado poderá ser encaminhado, no prazo estabelecido 

no item 10.1 à Comissão Especial de Licitação (CEL), de forma eletrônica, para o e-

mail cplsmsa@pbh.gov.br, ou pode ser protocolado diretamente nas dependências da 

Gerência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada na 

Avenida Afonso Pena, n.º 2336, 6º andar, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 

30.130-012.  

 

10.2. O/A Secretária/o da SMSA/BH poderá decidir pela reconsideração ou manutenção da decisão, 

devendo, neste caso, expedir decisão definitiva no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da data de recebimento do recurso. 

 

10.3. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderá interpor 

recurso. 

 

10.4. Não serão aceitos recursos fora dos padrões e prazos estabelecidos neste edital. 

 

10.5. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios. 

 

10.6. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de 

contestação. 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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10.7. Os resultados dos recursos interpostos serão divulgados no site da Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH) — https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes  
 

11. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

11.1. A contratação será realizada conforme a necessidade e conveniência administrativa do 

município de Belo Horizonte, seguindo a ordem de classificação dos credenciados por 

instrumento de prestação de serviços, onde se estabelecerão os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, regras de atendimento, pagamento, acompanhamento da 

execução dos serviços e demais norma, conforme minuta do Anexo VIII. 

 

11.2. A não contratação dos interessados habilitados não estabelece ou gera qualquer obrigação ao 

município de Belo Horizonte. 

 

11.3. Para a assinatura de contrato com o município de Belo Horizonte, por intermédio desta 

Secretaria, os credenciados devem estar devidamente cadastrados no Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte (SUCAF) e comprovar a 

manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação. 

 

11.3.1. Se o habilitado já se encontrar cadastrado no SUCAF, deverá manter a documentação 

atualizada. 

 

11.3.2. Para orientações e lista da documentação necessária para realização do cadastro, os 

interessados habilitados devem consultar o portal eletrônico da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte (PBH): http://www.pbh.gov.br/sucaf/cadastro-sucaf.htm. 

 

11.4. Será lavrado um contrato de prestação de serviços com os interessados habilitados, que terão 

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

 

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

solicitado pelo interessado habilitado, com base em motivo justificado e aceito pela 

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

Belo Horizonte. 

 

11.4.2. Quando da assinatura do contrato o habilitado deverá apresentar Declaração da Lei 

Orgânica, conforme anexo VII. 
 

11.5. A recusa injustificada do interessado habilitado em assinar o contrato dentro do prazo previsto, 

caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeito às sanções legalmente 

estabelecidas. 

 

11.5.1. Em caso de recusa do credenciado em formalizar o contrato, será redistribuído entre 

os demais credenciados o quantitativo, respeitando os critérios de credenciamento e 

classificação estabelecidos nos itens 8.9 e 8.10. 

 

11.6.  O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses para todos efeitos legais, com início a partir 

da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 

Justificativa:  
 

O contrato de 60 meses é necessário para que haja continuidade na prestação de serviço, não 

interrompendo o atendimento dos usuários do SUS-BH e para que os estes não sejam 

desassistidos. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
http://www.pbh.gov.br/sucaf/cadastro-sucaf.htm
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11.7. O objeto da contratação poderá ser suprimido ou acrescido até 25% (vinte e cinco) no contrato, 

desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo art. 65, §1º da Lei Federal n.º 

8.666/1993 havendo interesse entre as partes, conforme estabelecido no § 2º, II deste artigo. 

 

11.8. 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 n.º 8.666/1993. 

 

12. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. A CONTRATANTE realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por 

meio de auditorias, treinamentos, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, 

sob responsabilidade da Gerência da Rede Ambulatorial Especializada (GERAE) - 

Coordenação de Reabilitação e suas unidades administrativas, que são os setores responsáveis 

pela administração e monitoramento deste credenciamento, devendo as intercorrências ser 

registradas em relatórios anexados ao processo do credenciado. 

 

12.2. A fiscalização realizada pela CONTRATANTE não elidirá nem reduzirá a responsabilidade 

do CONTRATADO de sua administração e prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente 

de qualquer ação indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência jamais implicará 

corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

habilitado e/ou do contratado, sujeitando-o às seguintes penalidades:  

 

13.1.1. Advertência;  

 

13.1.2. Multa nos seguintes percentuais:  

 

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

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

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas; 

 

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

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 
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f. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

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

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

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

destina. 

 

g. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do mesmo. 

 

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.  

 

13.1.3. 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 n.º 10.520/2002. 

    

13.1.4. 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 n.º 8.666/1993.  

 

13.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo/a Diretor/a competente.  

 

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

imediatamente subsequente à sua aplicação. 

 

13.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo/a Secretário/a Municipal 

Adjunto/a competente.  

 

13.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo/a Secretário/a Municipal 

competente.  

 

13.5. 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.   

 

13.6. 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.  

 

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

para apresentação de recurso.  

 

13.8. 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.  

 

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

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  
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13.9. 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. 

 

13.10. 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. DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 

14.1. O presente edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para 

justificar sua revogação, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou 

ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 

 

15. DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

15.1. O habilitado/contratado 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.   

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou envio de 

documentação relativa ao presente edital, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em 

relação a este processo de credenciamento. 

 

16.2. Caberá ao contratado a obediência às normas de qualidade de atendimento impostas pelo 

Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária ou outra entidade reguladora da atividade 

exercida, reservando-se ao município de Belo Horizonte o direito de recusar e sustar a 

prestação de serviços daqueles que não se adequarem às normas estabelecidas. 

 

16.3. A inobservância, em qualquer fase do processo de credenciamento, por parte do interessado, 

dos prazos estabelecidos em notificações pessoais ou gerais, será caracterizada como 

desistência, implicando sua exclusão do certame. 

 

16.4. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda 

que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de 

credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

 

16.5. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados 

disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) — www.pbh.gov.br — e/ou no 

Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

 

16.6. Não serão fornecidas informações por telefone quanto ao processo de credenciamento, valendo 

para tal fim os resultados publicados no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte e 

disponibilizados no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 

 

16.7. Os casos omissos serão dirimidos, sucessivamente, pelo município de Belo Horizonte, por 

intermédio desta Secretaria.  

http://www.pbh.gov.br/
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16.8. O objeto deste credenciamento deverá ser executado em conformidade com o Anexo I –Termo 

de Referência. 

 

16.9. Ao participar deste processo de credenciamento, o interessado declara estar de acordo com os 

valores descritos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS, conforme anexo II deste edital. 

 

16.10. O contrato, após sua formalização, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e demais normas de saúde regulamentadoras dos respectivos 

serviços prestados. Entretendo, se no curso da execução houver indício de violação 

contratual pelo credenciado, a fim de resguardar o público atendido pela SMSA/BH, fica 

facultado à contratante suspender temporariamente a permissão para continuidade da 

prestação de serviços prevista no contato, até o término do processo administrativo 

instaurado para apuração dos fatos supostamente irregulares/indevidos. 

 

16.11. É vedada a subcontratação acima de 30% (trinta por cento), cessão ou transferência, no todo 

ou em parte do presente contrato a terceiros, sem a prévia autorização formal da contratante, 

e também, quando, por força de fusão, cisão ou incorporação do contratado, não for 

comunicado à contratante até 5 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente 

registrados, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com o 

art. 78, VI, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

16.12. O interessado neste credenciamento ou o contratado, atendendo aos ditames da Lei n.º 

13.709/2018 (LGPD), ou outra(s) que vier(em) a substituí-la(s), autoriza a SMSA/BH a 

realizar o tratamento dos seus dados pessoais. 

 

16.13. 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. 

 

16.14. Fazem parte integrante deste edital: 

 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Grupo de procedimentos por modalidade de reabilitação e planilhas;  

 Anexo III: Apresentação da proposta de serviço ao SUS-BH; 

 Anexo IV: Informação sobre a capacidade operacional do interessado; 

 Anexo V: Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

 Anexo VI: Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação; 

 Anexo VII: Modelo de Declaração da Lei Orgânica; 

 Anexo VIII: Minuta do contrato.  

 

 

 
Belo Horizonte, _____ de ______________________de ________. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Secretário/a Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE 

 

1.1. Coordenação de Reabilitação/Gerência da Rede Ambulatorial Especializada – GERAE 

 

2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 

 

2.1. Paula Vieira Pacheco – BM: 89.908-2 

       Referência Técnica – Coordenação de Reabilitação/ GERAE 

 

3. DATA 

 

3.1. 03 de Fevereiro de 2023 

 

4. OBJETO 

 

4.1. O presente termo de referência tem por objeto a realização de credenciamento de prestadores 

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

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

atualmente prestando serviços à SMSA/BH — legalmente constituídos, localizados no 

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

contrato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte para executar 

procedimento de assistência em reabilitação nas disfunções osteomusculares e 

neurofuncional infantil aos usuários da rede SUS/BH. Os procedimentos serão remunerados 

de acordo com os valores estabelecidos pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme anexo I deste 

documento. 

 

SICAM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

0310 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 

TERAPIA DE REABILITAÇÃO 
UNIDADE 1 

 

4.2. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO: ESTIMATIVA GERAL DE PROCEDIMENTOS      

REALIZADOS ANUALMENTE 

 

4.2.1. Serão contratados serviços de reabilitação nas disfunções osteomusculares e 

neurofuncional infantil. Serão contratados até 79.872 (setenta e nove mil oitocentos e 

setenta e dois) procedimentos por ano, em consonância com o especificado neste 

documento e seus anexos, totalizando 399.360 (trezentos e noventa e nove mil 

trezentos e sessenta) procedimentos em 60 meses.  

 

4.2.2. O Serviço deverá disponibilizar anualmente o número estimado de:  

 

 Reabilitação Neurofuncional Infantil – 15.620 procedimentos; e 

 Reabilitação Disfunções Osteomusculares – 64.252 procedimentos. 

 

4.2.3. No período de 60 (sessenta) meses, estima-se um número de: 
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 Reabilitação Neurofuncional Infantil – 78.100 procedimentos; e 

 Reabilitação Disfunções Osteomusculares – 321.260 procedimentos. 

 

4.2.4. A distribuição dos quantitativos dos procedimentos será ajustada anualmente, 

respeitando o quantitativo total definido no momento da contratação, de acordo com 

os interesses da SMSA/BH. 

 

4.2.5. Na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) constarão os procedimentos a serem 

ofertados, o quantitativo de procedimentos e teto máximo MENSAL. 

 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. A contratação de prestação de serviço nas modalidades de reabilitação em disfunções 

osteomusculares e neurofuncional infantil é necessária para atender de forma complementar às 

demandas dos usuários da rede SUS no município de Belo Horizonte. Tais serviços já são 

ofertados pela rede de reabilitação do SUS/BH, entretanto, a capacidade operacional desta rede 

e dos serviços contratados atualmente é insuficiente para suprir a demanda atual de 

atendimentos. Esse quadro foi agravado com a recente rescisão contratual de alguns prestadores 

deste serviço. A insuficiência de capacidade para atender às solicitações de atendimento resulta 

em um tempo de espera longo para o início do tratamento, elevando o risco de sequelas e 

prejuízos funcionais dos pacientes. Além disso, a demora no atendimento leva a um aumento 

do número de judicializações e reclamações nas ouvidorias. Considerando isso, a realização 

deste chamamento público para credenciamento é fundamental para ampliar a atual capacidade 

de atendimentos da rede SUS/BH, ação que terá um impacto positivo na redução do tempo de 

espera para atendimento, aumentando a satisfação dos usuários com a assistência prestada. 

 

5.1.1. Explica-se que o cálculo para estimativa do número de procedimentos a serem 

contratados ocorreu considerando o saldo residual que foi identificado a partir da 

rescisão contratual de 3 (três) prestadores contratados, sendo que permaneceram 17 

(dezessete) prestadores ativos. 

 

5.2. A não realização deste credenciamento público poderá agravar a situação atual do serviço de 

reabilitação em disfunções osteomusculares e neurofuncional infantil ofertado, aumentando o 

tempo de permanência dos usuários na fila de espera para tratamentos. A demora no 

atendimento agrava o quadro de saúde dos usuários que não acessam a reabilitação no momento 

necessário, o que pode desencadear novas demandas judiciais em desfavor do município.  

 

6. DOS VALORES ESTIMADOS 

 

6.1. O valor de referência da contratação anual estimado é de R$ 684.000,00 (seiscentos e oitenta 

e quatro mil reais), perfazendo o montante global estimado de R$ 3.420.000,00 (três milhões, 

quatrocentos e vinte mil reais), referente a 60 (sessenta) meses de vigência contratual. 

 

 

7. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

7.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s): 
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Dotação 

Orçamentária: 
2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.50.1.41 

 

8. DOS CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 

  

8.1. Para credenciar os interessados será exigida a documentação relacionada a seguir: 

 

8.1.1. Documentação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

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

de documentos de eleição de seus administradores. 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

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

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da 

atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 

 

8.1.2. Documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

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

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

c) 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.  

 

d) 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.  

 

e) 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.  
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8.1.3. Documentação de Qualificação Técnica: 

 

8.1.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o interessado presta ou prestou serviços 

de natureza compatível com o objeto deste chamamento público. 

 

a) 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) ou outra informação que permita 

a devida identificação do emitente. 

 

b) 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.  

 

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

próprio interessado. 

 

8.1.3.2. Em consonância com a PORTARIA SMSA/SUS-BH No 0221 DE 28 DE 

ABRIL DE 2022, a empresa deverá apresentar alvará Sanitário ou Licença 

Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal, vigente na data da apresentação da proposta. Será 

aceito protocolo de revalidação de registro desde que tenha sido protocolizada 

no primeiro semestre do último ano de validade do documento. 

 

8.1.3.3. A empresa deverá apresentar documentos comprobatórios dos profissionais que 

prestarão o serviço/atendimento: cópia de cédula de identidade profissional ou 

declaração de registro emitida pelos respectivos conselhos de classe — 

Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional/CREFITO (Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional) ou Conselho Regional de Fonoaudiologia/CREFONO 

ou Conselho Regional de Psicologia/CRP ou Conselho Regional de 

Medicina/CRM ou Conselho Regional de Assistência Social/CRSS. 

 

8.1.3.4. Comprovação de carga horária dos profissionais contratados através da inserção 

dos mesmos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 

 

8.1.3.5. Informação sobre a capacidade operacional do interessado, conforme Anexo IV 

deste documento. 

 

8.1.4. Documentação de Qualificação Econômico-Financeira: 

 

8.1.4.1. 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, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o 

devido enquadramento. 

 

8.1.4.1.1. 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 
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c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do interessado 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) nos termos da 

Instrução Normativa da RFB. 

 

8.1.4.1.2. 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 ou registrado no 

órgão de registro equivalente. 

 

8.1.4.1.3. 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. 

 

8.1.4.2. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado credenciado 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 

 

8.1.4.2.1. O interessado 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. 

 

8.1.4.3. Certidão negativa de falência, 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. 

 

8.1.4.3.1. Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou 

extrajudicial for positiva, deve o interessado apresentar comprovante 

da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de 

recuperação em vigor. 

 

8.2. Toda a documentação exigida nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 deste termo de referência é 

requisito obrigatório para o interessado, sendo que a ausência de qualquer documento implicará 

no não credenciamento. 
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8.3. Da aceitabilidade da proposta: 

 

8.3.1. Os interessados deverão adotar como referência para sua proposta as informações 

contidas neste termo de referência e em seus anexos, apresentando a proposta conforme 

o modelo constante no Anexo V.  

 

b. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste instrumento. O interessado será responsável 

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

verdadeiras suas propostas. 

 

8.3.2. A proposta deverá conter: 

 

f. A indicação do(s) grupo(s) ofertado(s), informando as quantidades anual e global (5 

anos) de procedimentos relativos a este(s), bem como os respectivos valores (anual e 

global). 

 

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

endereço, telefone e e-mail. 

 

h. Número do Edital de Chamamento Público relativo a este documento. 

 

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

 

8.3.3. O(s) Prestador(es) poderá(ão) escolher em quais grupos desejam credenciar-se (Anexo 

I), podendo credenciar-se em todos os grupos, caso tenha interesse;  

 

8.3.3.1. Para cada grupo escolhido é obrigatório executar todos os procedimentos 

constantes no grupo, conforme indicado no anexo I deste termo de referência.  

 

8.4. Declarações: 

 

8.4.1. O Interessado/Proponente também deverá apresentar junto com a proposta; 

 

8.4.1.1. Declaração expressa de que o interessado não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 

 

8.5. A análise da documentação e proposta exigida neste termo de referência será efetuada com base 

nos critérios de recebimento, autenticidade e validade dos documentos. 

 

8.6. A análise dos documentos enviados será realizada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, contados a partir da data da abertura dos envelopes. 

 

8.7. Os credenciados serão classificados conforme pontuação obtida por meio das informações 

apresentadas conforme Anexo IV – Informação sobre a capacidade operacional do interessado.  

 

8.8. A distribuição do quantitativo entre os credenciados levará em conta os seguintes critérios:   

 

8.8.1. A ordem de classificação dos credenciados. 
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8.8.1.1. O quantitativo de procedimentos será rateado entre os credenciados conforme 

área física, número e qualificação dos profissionais e capacidade operacional, de 

acordo com proposta apresentada pelo interessado, obedecendo a 

disponibilidade de saldo financeiro.  

 

9. DA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

9.1. A critério da SMSA/BH poderão ser realizadas visitas técnicas por equipe designada por esta 

Secretaria nas instalações dos interessados neste credenciamento para emissão de parecer sobre 

as condições da área física do serviço, de higiene, de biossegurança, de identificação do 

funcionamento e dos equipamentos técnicos declarados e necessários à realização da atividade 

pretendida, observando-se a legislação vigente e as recomendações da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

9.2. A visita técnica de que trata o item 9.1 será realizada após a conclusão da análise documental, 

a qualquer momento, a critério da SMSA/BH, a partir da qual será emitido parecer técnico que, 

sendo desfavorável, que implicará no não credenciamento. 

 

10. DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. A execução dos serviços será realizada nas dependências da contratada, que deve estar 

localizada no município de Belo Horizonte, de acordo com o grupo de modalidade de 

reabilitação pleiteado. 

 

10.2. Na execução dos serviços, a contratada deverá atender às necessidades, condições e normas 

fixadas pela SMSA/BH, visando garantir o bom atendimento dos usuários da rede SUS/BH, 

conforme estabelecido no Anexo II. 

 

10.3. Após o encaminhamento do usuário pelo SUS-BH para a clínica contratada, o prestador terá 

o prazo máximo de 15 (quinze) úteis para o início do tratamento.  

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão realizadas conforme o disposto 

a seguir: 

 

11.1.1. O contratado apresentará sua produção mensalmente até o terceiro dia útil  

do mês subsequente a prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma  

definido pelo SETOR DE PROCESSAMENTO/GCOAS/DMAC/SMSA,  

as faturas digitadas nos sistemas específicos do DATA SUS/MS: Boletim de  

Produção Ambulatorial (BPAC) e Boletim de Produção Ambulatorial 

Individualizado (BPAI), ou a outros que vierem a sucedê-los ou que a estes forem 

acrescidos.  

 

11.1.2. O contratado deverá apresentar a planilha de produção em modelo determinado  

pelo Ministério da Saúde. Essa produção será repassada em planilha Excel  

por meio eletrônico à Gerência de Controle e Avaliação (GECAV) e à Regulação  

de Reabilitação, através dos seguintes endereços eletrônicos: gecav@pbh.gov.br e 

reg.reabil@pbh.gov.br.  

 

 

mailto:XXXXX@pbh.gov.br
mailto:reg.reabil@pbh.gov.br
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11.1.3. Após o processamento pelo SETOR DE PROCESSAMENTO/GCOAS/DMAC/ 

SMSA-BH, o contratado receberá, até o quinto dia útil do mês subsequente à 

apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados, 

ressalvando os procedimentos da rubrica FAEC que dependem da transferência do 

Ministério da Saúde 

 

11.1.4. A GECAV/DMAC/SMSA-BH recebe a informação sobre o faturamento do 

contratado do SETOR DE PROCESSAMENTO/GCOAS/DMAC/SMSA-

BH, após o dia 20 de cada mês subsequente à competência da produção 

apresentada. Analisa a produção de forma quantitativa, com base em série histórica e 

demandas eventuais negociadas com o contratado e verifica duplicidade de dados 

inconsistentes. 

 

11.1.5. Encontradas irregularidades, a GECAV/DMAC/SMSA-BH faz contato eletrônico 

com o contratado, na tentativa de obtenção de justificativa sobre as irregularidades. 

Havendo consenso quanto à regularidade ou não do evento, a produção apresentada 

será considerada ou será emitida glosa. 

 

11.1.6. Não havendo consenso entre as partes, a GECAV/DMAC/SMSA-BH encaminhará 

ofício dando ao contratado prazo de 07 dias úteis para se manifestar. Após esse prazo, 

caso o contratado não conteste, a glosa será efetuada. Caso o contratado se 

manifeste, será agendada reunião para verificação de documentos e finalização do 

processo. 

 

12. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. A contratação será realizada conforme a necessidade e conveniência administrativa do 

município de Belo Horizonte, seguindo a ordem de classificação dos credenciados por 

instrumento de prestação de serviços, onde se estabelecerão os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, regras de atendimento, pagamento, acompanhamento da 

execução dos serviços e demais normas.   

 

12.2. A não contratação dos credenciados não estabelece ou gera qualquer obrigação ao município 

de Belo Horizonte. 

 

12.3. Para a assinatura de contrato com o município de Belo Horizonte, por intermédio desta 

Secretaria, os credenciados devem estar devidamente cadastrados no Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte (SUCAF) e comprovar a 

manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação.  

 

12.3.1. Se o credenciado já se encontrar cadastrado no SUCAF, deverá manter a 

documentação atualizada. 

 

12.4. Será lavrado um contrato de prestação de serviços com os credenciados, que terão um prazo 

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

 

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

solicitado pelo credenciado, com base em motivo justificado e aceito pela Gerência de 

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

Horizonte. 
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12.4.2. Quando da assinatura do contrato o credenciado deverá apresentar Declaração de Lei 

Orgânica. 
 

12.5. A recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato dentro do prazo previsto, 

caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeito às sanções legalmente 

estabelecidas. 

 

12.5.1. Em caso de recusa do credenciado em formalizar o contrato, será redistribuído entre 

os demais credenciado o quantitativo, respeitando os critérios de credenciamento e 

classificação estabelecidos nos itens 8.7 e 8.8 deste termo de referência.   

 

12.6.  O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses para todos efeitos legais, com início a partir 

da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 

Justificativa:  
 

O contrato de 60 meses é necessário para que haja continuidade na prestação de serviço, não 

interrompendo o atendimento dos usuários do SUS-BH e para que os estes não sejam 

desassistidos. 

 

12.7. O objeto da contratação poderá ser suprimido ou acrescido até 25% (vinte e cinco) no contrato, 

desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo art. 65, §1º da Lei Federal n.º 

8.666/1993 havendo interesse entre as partes, conforme estabelecido no § 2º, II deste artigo. 

 

12.8. 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 n.º 8.666/1993. 

 

13. DO REAJUSTE 
 

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

épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 
 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

14.1. Cumprir fiel e integralmente o contrato celebrado, velando para que os serviços se realizem 

com esmero e perfeição, assumindo inteira responsabilidade por sua execução. 

 

14.2. Garantir aos usuários da rede SUS/BH a equidade no atendimento e os mesmos padrões 

técnicos e de serviços de assistência à saúde dispensados a todos os demais pacientes da 

CONTRATADA, utilizando-se de todo seu arsenal tecnológico disponível, quando se fizer 

necessário. 

 

14.3. Estar regularmente habilitado dentro de sua(s) especialização(ões) a prestar atendimentos aos 

usuários da rede SUS/BH diariamente e sem qualquer tipo de restrição. 

 

14.4. Prestar serviço compatível com o objeto e as especificações exigidas neste termo de referência 

e seus Anexos, bem como atender aos critérios técnicos descritos pelos profissionais da 

CONTRATANTE na Ordem de Serviço. 

 

14.5. Notificar, por escrito, em até 10 (dez) dias corridos, toda e qualquer alteração em seus dados 

cadastrais junto à SMSA/BH, bem como efetuar a devida atualização junto ao SUCAF: na 

razão social; no controle acionário ou sócios; na diretoria; no contrato ou estatuto social; no 

endereço; no Responsável Técnico; e nos dados bancários do contratado.  
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14.6. Manter em perfeita regularidade suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e/ou fiscais, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas 

atividades, devendo apresentar à SMSA/BH, sempre que esta julgar necessário, as 

comprovações dessa regularidade, reservando-se ao município de Belo Horizonte, por 

intermédio desta Secretaria, o direito de recusar ou sustar a prestação de serviços fora das 

normas estabelecidas. 

 

14.7. Fornecer à SMSA/BH, quando por esta for solicitado e mediante acordo quanto ao prazo de 

entrega, relatórios periódicos ou pontuais que retratem a assistência prestada observada as 

questões éticas e o sigilo profissional, bem como quaisquer outros que vierem a ser exigidos 

por força de lei ou regulamentação específica, desde que referentes ao objeto do presente 

instrumento. 

 

14.8. Justificar aos usuários da rede SUS/BH ou ao seu responsável, por escrito, os motivos que o 

impossibilitaram de realizar o atendimento ou qualquer ato profissional compreendido no 

objeto deste termo de referência. 

 

14.9. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do não 

cumprimento desta cláusula e assume as despesas decorrentes de estorno causado pela falta 

de informação (notificação) de alteração da conta corrente. 

 

14.10. Não delegar ou transferir à terceiros a prestação de serviços ora pactuados, sem prévia 

autorização, por escrito, da contratada. 

 

14.11. A CONTRATADA deverá possuir um/uma responsável técnico/a encarregado/a por garantir 

a qualidade dos serviços de assistência à saúde disponibilizados pelo prestador aos usuários 

da rede SUS/BH. 

 

14.12. O contratado e o/a seu/sua responsável técnico/a deverão estar regulares com seus respectivos 

Conselhos Regionais. 

 

14.13. Considera-se profissional do estabelecimento do contratado: 

 

a. Profissional que tenha vínculo empregatício com o contratado; 

 

b. Profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviços ao 

contratado; 

 

c. Profissional que, não estando enquadrado nas categorias referidas nos itens “a” e “b”, 

seja admitido pelo contratado em suas instalações para prestar determinado serviço de 

responsabilidade do contratado perante o contratante; e 

 

d. Grupo, empresa, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades 

na área de assistência à saúde ao contratado. 

 

14.14. O/A responsável técnico/a da contratada obriga-se ao fiel cumprimento das cláusulas 

estabelecidas no contrato sendo solidária em caso de descumprimento. 

 

14.15. Ao CONTRATADO cabe o dever de segurança pelos serviços de assistência à saúde 

prestados, na forma deste termo de referência, aos usuários da rede SUS/BH. 
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14.16. É vedado ao CONTRATADO utilizar ou permitir que terceiro utilize usuário da rede 

SUS/BH para fins de experimentação ou ensino, ressalvando-se no tocante ao ensino, a 

assistência de “Médico Residente” e/ou “Estagiário” sob direta supervisão de profissional 

docente habilitado. 

 

14.17. É vedada a cobrança pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE e/ou aos usuários da rede 

SUS/BH, sob qualquer título ou pretexto, de adicionais, taxas, materiais e/ou valores 

complementares àqueles estabelecidos no Anexo I – Grupo de procedimentos por 

modalidade de reabilitação e planilhas, sob pena do não pagamento das despesas pelo 

CONTRATANTE, por descumprimento contratual, sujeito a aplicação das penalidades 

cabíveis. 

 

14.18. Os documentos administrativos e clínicos que comprovam os atendimentos prestados devem 

ficar arquivados por no mínimo 05 (cinco) anos e à disposição da SMSA/BH para eventuais 

auditorias. 

 

14.19. São de inteira responsabilidade do contratado a manutenção e calibração dos equipamentos 

e instrumentos, quando necessários a assistência, visando o seu bom estado de 

funcionamento e execução correta dos serviços, obedecendo as Recomendações da Diretoria 

Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

14.20. Os produtos para a saúde e/ou os materiais utilizados na assistência prestada aos usuários do 

SUS/BH deverão estar devidamente registrados na ANVISA. 

 

14.21. 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 executados e ser atualizados mensalmente. 

 

14.22. A contratada deverá alimentar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) ou outro 

sistema de informação que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em substituição ou complementar a este. 

 

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

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

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

à SMSA com proposta de solução visando a não interrupção da assistência. 

 

14.24. Manter arquivo com os prontuários dos usuários atendidos pelo prazo mínimo de 20 (vinte) 

anos, ressalvados outros prazos previstos em lei e, liberação da segunda via até 48 horas 

após a solicitação da SMSA/BH. 

 

14.25. Esclarecer ao usuário do SUS/BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos serviços ofertados. 

 

14.26. Cumprir as normas estabelecidas pela SMSA para tratamento de Reabilitação, contidas no 

Anexo II. 

 

14.27. Solicitar antecipadamente autorização, com o prazo mínimo de 30 dias, a Regulação da 

Reabilitação - SMSA, Coordenação de Reabilitação e Controle e Avaliação por meio de 

ofício, em caso de necessidade de paralisação temporária do serviço. Caso seja autorizado, 

notificar os pacientes da suspensão temporária do serviço. Não será permitida a suspensão 

dos serviços sem anuência da SMSA.  
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14.28. O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto deste credenciamento e deverá 

realizar, efetivamente, a modalidade de reabilitação ofertada. 

 

14.29. Caberá ao contratado a obediência às normas de qualidade de atendimento impostas pelo 

Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária ou outra entidade reguladora da atividade 

exercida, reservando-se à SMSA/BH o direito de recusar e sustar a prestação de serviços 

daqueles que não se adequarem às normas estabelecidas. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1. Promover a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, sem que isso exclua 

nem reduza a responsabilidade do contratado por danos causados diretamente à Administração 

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

 

15.2. Pagar as faturas apresentadas pelo CONTRATADO que correspondam aos serviços 

efetivamente prestados/atestados. 

 

15.3. Manter o CONTRATADO atualizado quanto às normas, aos procedimentos e aos métodos 

vigentes, observando a antecedência necessária para a efetiva adequação do CONTRATADO 

às novas orientações. 

 

15.4. Designar representante da SMSA/BH para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços 

prestados, nos termos do Decreto Municipal n.º 15.185/2013 e do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

 

15.5. Esclarecer aos usuários da rede SUS/BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pelo contratado.  

 

15.6. O CONTRATANTE não será responsabilizado nem arcará com as despesas referentes a 

procedimentos eletivos não autorizados previamente, bem como de usuários que não estejam 

devidamente identificados. 

 

15.7. Fica a SMSA/BH autorizada a rever as faturas emitidas pelo contratado, por até 05 (cinco) 

anos após o término do contrato, podendo, com o objetivo de promover a regularização da 

situação, e sem prejuízo de outras medidas que julgar oportunas, deduzir, em fatura que for 

devida ao contratado, qualquer quantia indevidamente paga. 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

credenciado e/ou do contratado, sujeitando-o às seguintes penalidades:  

 

16.1.1. Advertência. 

 

16.1.2. Multa nos seguintes percentuais:  

 

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

execução de 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 execução 

de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela inadimplida até o limite de 
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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 de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas; 

 

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

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

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

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

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

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

 

g. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do mesmo. 

 

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.  

 

16.1.3. 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 n.º 10.520/2002.  

 

16.1.4. 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 n.º 8.666/1993.  

 

16.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo/a Diretor/a competente.  

 

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

imediatamente subsequente à sua aplicação. 

 

16.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo/a Secretário/a Municipal 

Adjunto/a competente.  

 

16.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo/a Secretário/a Municipal 

competente.  

 

16.5. 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.   
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16.6. 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.  

 

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

para apresentação de recurso.  

 

16.8. 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.  

 

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

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  

 

16.9. 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. 

 

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

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível.  

 

17. DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

17.1. O credenciado/contratado 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. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

18.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e nos parágrafos § 1º e § 2º, do artigo 

67 da Lei n.º 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para 

acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração. 

 

18.2. O acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de auditorias, 

treinamentos, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob 

responsabilidade da Coordenação de Reabilitação/Gerência da Rede Ambulatorial 

Especializada – GERAE e suas unidades administrativas, que são os setores responsáveis pela 

administração e monitoramento deste credenciamento, devendo as intercorrências ser 

registradas em relatórios anexados ao processo do credenciado 

 

18.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, 

a Coordenação de Reabilitação/Gerência da Rede Ambulatorial Especializada – GERAE dará 

ciência ao contratado, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as 

falhas apontadas. 

 

18.4. A fiscalização ou o acompanhamento previsto neste termo de referência não excluem e não 

reduzem a responsabilidade dos contratados por danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
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18.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da unidade responsável pela 

fiscalização serão encaminhadas à autoridade competente da contratante para adoção das 

medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

18.6. A fiscalização e a gestão do contrato referente a este processo de chamamento público serão 

realizadas por meio dos/as seguintes servidores/as: 

 

 Fiscal do Contrato: Paula Vieira Pacheco (BM 89.908-2) 

Coordenação de Reabilitação/GERAE/DMAC/SMSA. 

 

 Gestor do Contrato: Mateus Figueiredo Martins Costa (BM 83.387-1) 

Gerência da Rede Ambulatorial Especializada/DMAC/SMSA 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. É vedada a subcontratação acima de 30% (trinta por cento), cessão ou transferência, no todo 

ou em parte do contrato celebrado a terceiros, sem a prévia autorização formal da contratante, 

e também, quando, por força de fusão, cisão ou incorporação do contratado, não for 

comunicado à contratante até 5 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente 

registrados, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com o 

art. 78, VI, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

19.2. 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. 

 

19.3. Fazem parte integrante deste termo de referência: 

 

 Anexo I: Grupo de procedimentos por modalidade de reabilitação e planilhas; 

 Anexo II: Da prestação de serviços; 

 Anexo III: Critérios técnicos para a oferta do serviço de reabilitação; 

 Anexo IV: Informação sobre a capacidade operacional do interessado; e 

 Anexo V: Apresentação da proposta de serviço ao SUS-BH. 

 Anexo VI: Nota Técnica GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 01/2018 

 Anexo VII: Nota Técnica GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 02/2018 

 Anexo VII: Nota Técnica GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 03/2018 

 Anexo IX : Nota Técnica GEAPS/GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 02/2018 

 Anexo X: Nota Técnica GEAPS/GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 03/2018 

 Anexo XI: Nota Técnica GEAPS/GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 04/2018 
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ANEXO I  

 

GRUPO DE PROCEDIMENTOS POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO E 

PLANILHAS 

 

1. A planilha abaixo é uma estimativa de gasto por modalidade e procedimento, cabendo à 

contratante estabelecer anualmente a Ficha de Programação Orçamentária de cada contratado a fim 

de estabelecer os procedimentos e valores a serem prestados para aquele ano. 

 

 

REABILITAÇÃO 

QUANTITATIVO 

TOTAL ESTIMADO 

ANUAL 

QUANTITATIVO 

TOTAL ESTIMADO 

PARA 60 MESES 

VALOR 

ESTIMADO 

ANUAL 

VALOR 

ESTIMADO 

PARA 60 MESES 

NEUROFUNCIONAL 

IINFANTIL 
15.620 78.100 R$ 276.000,00 R$ 1.380.000,00 

DISFUNÇÃO 

OSTEOMUSCULAR 
64.252 321.260 R$ 408.000,00 R$ 2.040.000,00 

TOTAL 79.872 399.360 R$ 684.000,00 R$ 3.420.000,00 

 

2. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta de acordo com seu perfil de atendimento 

e contendo o GRUPO dos procedimentos por modalidades de Reabilitação, conforme a descrição 

abaixo constante na Tabela Unificada do Ministério da Saúde. 

 

GRUPO 01 – Reabilitação em Neurofuncional Infantil: 

 

03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico): Destina-se à consulta, atendimento e acompanhamento de pacientes realizado por 

profissionais de nível superior (exceto médico). (R$6,30) 

 

03.01.07.002-4 – Acompanhamento paciente em reabilitação em comunicação alternativa: Destina-

se ao treinamento para utilização de recursos alternativos de comunicação, visando a aquisição de 

habilidades que favoreçam a reinserção social do paciente. (R$17,67) 

 

03.01.07.007-5 – Atendimento/acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento 

neuropsicomotor: Destina-se à avaliação, estimulação e orientação relacionados ao 

neurodesenvolvimento do paciente. (R$ 17,67) 

 

03.02.04.002-1 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório sem 

complicações sistêmicas. Consiste na assistência fisioterapêutica em pacientes com transtorno 

respiratório clínico, requerendo reexpansibilidade pulmonar e reeducação da cinesia respiratória, 

proporcionando a boa função respiratória e favorecendo a melhora na capacidade física geral. 

(R$6,35) 

 

03.02.06.001-4 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinético-

funcionais sem complicações sistêmicas: Atendimento fisioterapêutico, visando manutenção do 
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tônus muscular, minimizando as alterações sensorial e/ou perceptual, treinamento das alterações de 

equilíbrio, coordenação motora, marcha e reeducação cardiorrespiratória. (R$4,67) 

 

03.02.06.002-2 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinético-

funcionais com complicações sistêmicas: Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré-

operatório, pós-operatório ou clínica que apresentam complicações sistêmicas, visando manter a 

capacidade física não acometida, evitar complicações da imobilização, estimulação sensório-motora 

e maximizar a função respiratória. (R$6,35) 

 

03.02.06.003-0 – Atendimento fisioterapêutico nas desordens desenvolvimento neuromotor: 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de controle sensório motor, 

visando a estimulação sensório-motora, alterações do tônus muscular, alterações sensorial e/ou 

perceptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenação motora, marcha reeducação 

cardiorrespiratória. (R$4,67) 

 

03.02.06.004-9 – Atendimento fisioterapêutico em paciente c/ comprometimento cognitivo: 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de controle sensório motor 

sem condição de participação, visando a estimulação sensório-motora e cognitiva, alterações do 

tônus muscular, sensorial e/ou perceptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenação 

motora e marcha reeducação cardiorrespiratória. (R$6,35) 

 

03.02.06.005-7 – Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós-operatório de neurocirurgia: 

Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de complicações, 

minimizando e tratando complicações neurológicas respiratórias, motoras e circulatórias. (R$6,35). 

 

GRUPO 2 - Reabilitação em Disfunção Osteomuscular: 

 

03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico): Destina-se à consulta, atendimento e acompanhamento de pacientes realizado por 

profissionais de nível superior (exceto médico). (R$6,30) 

 

03.02.05.001-9 – Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções 

musculoesqueléticas: Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de 

complicações respiratórias, motoras e circulatórias. (R$ 6,35) 

 

03.02.05.002-7 – Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras: Atendimento 

fisioterapêutico em paciente com alterações motoras de origem traumatológica, ortopédicas, 

reumatológicas, hematológica, infecciosa visando o preparo para a cirurgia e minimizando e 

tratando as complicações respiratórias, motoras e circulatórias. (R$4,67) 

 

03.02.07.003-6 – Atendimento fisioterapêutico a paciente com sequelas por queimaduras (médio e 

grande queimados): Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam sequelas, 

complicações por traumas de queimaduras, minimizar as alterações sensorial e/ou perceptual, 

manter e restaurar a capacidade física, tratar complicações respiratórias, promover a expansibilidade 

e mobilidade torácica. (R$4,67) 

 

03.02.07.001-0 – Atendimento fisioterapêutico em paciente médio queimado: Atendimento 

fisioterapêutico em pacientes que apresentam complicações por traumas de queimaduras, visando 

minimizar as alterações de controle motor, por meio da estimulação sensório-motora; minimizar as 

alterações sensorial e/ou perceptual; evitar complicação de imobilização prevenir e/ou tratar 

retrações e contraturas; prevenir e/ou tratar complicações respiratória e promover expansibilidade e 

mobilidade torácica. (R$4,67) 
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ANEXO II 

 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A Coordenação de Reabilitação/GERAE e Gerência de Contrato Assistencial da Secretaria 

Municipal de Saúde tem os seguintes objetivos para o Tratamento de Reabilitação: 

 

 Definir parâmetros assistenciais por meio da padronização da linguagem entre os gestores 

municipal e estadual, a Unidade Reguladora, os serviços próprios, contratados e 

conveniados; 

 

 Definir critérios quanto ao fluxo, indicação e acompanhamento do tratamento de 

reabilitação; e 

 

 Definir critérios técnicos para avaliação da qualidade da assistência e regulação dos serviços 

contratados e conveniados. 

 

Sendo: 

 

I. O tratamento de Reabilitação, entendido como um processo de duração limitada e com 

objetivos definidos, com vistas a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o nível 

físico, mental e/ou social funcional máximo, proporcionando-lhe os meios de modificar a 

sua própria vida, será efetivado com base em conceitos, parâmetros e operacionalização 

descritos nesta normatização. 

 

Para fins de unificação de entendimento, fica definido que: 

 

 Será adotado o modelo de funcionalidade e incapacidade humana proposto na CIF – 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, publicado pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS em 2001, compreendendo os conceitos abaixo: 

 

Programas de reabilitação – reabilitação física ou recuperação funcional de origem 

traumática ou insidiosa com acompanhamento ortopédico, neurológico, gineco-urinário, 

cardíaco, respiratório de caráter temporário ou permanente, estabilizado, regressivo ou 

progressivo que interferem no desempenho de atividade de autocuidado e/ou sociais. O 

programa de reabilitação funcional deverá conter objetivos claros de intervenção, no nível e 

função da estrutura anatômica acometida, atividade e participação social. 

 

II. O tratamento de reabilitação poderá ser realizado em serviços próprios, conveniados e 

contratados. 

 

III. O serviço de Regulação da Reabilitação fará o acompanhamento da prestação dos serviços 

 

IV. Para garantir o acesso ao tratamento e a qualidade da assistência os serviços deverão ser 

seguidos os critérios abaixo: 

 

A - QUANTO À REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, CONTROLE E AVALIAÇÃO: 

 

1. Cabe à equipe de Regulação da Reabilitação e Controle e Avaliação da SMSA/SUS-BH 

amparados por protocolos, portarias e normatizações da área de reabilitação acompanhar, 

analisar e verificar in loco ou on-line, através de instrumentos de acompanhamento, a execução 
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de procedimentos e apontar as não conformidades, buscando estabelecer padrões de qualidade, 

para assegurar condições mínimas na prestação da assistência. 

 

2. A Regulação da Reabilitação está localizada no CREAB Leste e é responsável por realizar a 

autorização dos tratamentos e/ou continuidade destes, bem como o seu acompanhamento. 

 

B - QUANTO AO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NAS DISFUNÇÕES 

OSTEOMUSCULARES. 

 

1. Fluxo para o tratamento 

 

1.1. Os indivíduos com indicação de tratamento de Reabilitação deverão passar por acolhimento 

agendado no seu CREAB de referência e estar de posse do encaminhamento – solicitação do 

tratamento contendo o diagnóstico, documento com foto e comprovante de endereço.  

 

1.2. Após autorizado no acolhimento os usuários são inseridos no SISREG – Sistema de Regulação 

e aguardam a liberação da vaga. 

 

1.3. Após liberação da vaga, o usuário deve procurar o serviço de Reabilitação para ao qual foi 

encaminhado/solicitado levando a guia autorizada pelas unidades de referência e a solicitação 

de tratamento com o diagnóstico e um documento de identificação 

 

1.4. O prestador de serviços contratado ou conveniado ao SUS-BH somente poderá dar início ao 

tratamento de reabilitação do usuário que apresentar a guia devidamente autorizada pelas 

unidades de referência. 

 

1.5. O serviço que receber o usuário devidamente encaminhado deverá realizar a avaliação, definir 

o plano terapêutico e iniciar o tratamento.  

 

1.6. O fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional deve atender, acompanhar e orientar o paciente e 

será o responsável pela evolução do atendimento no prontuário do paciente. 

 

2. Quanto a avaliação, reavaliação e autorização 

 

2.1. A avaliação do usuário deverá conter, no mínimo, os dados solicitados no modelo enviado pela 

SMSA. 

 

2.2. O primeiro atendimento/anamnese será remunerado como consulta no código 03.01.01.004-8 

“Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)”.  

 

3. Reavaliações, periodicidade e autorização: 

 

3.1. Os usuários deverão ser reavaliados no máximo a cada 20 sessões. 

 

3.1.1. Após atingir o número de sessões autorizadas, o serviço contratado deverá enviar a 

reavaliação para o CREAB de referência do usuário informando a alta ou solicitando a 

continuidade do tratamento, caso seja necessária.  

 

3.1.2. Para solicitar nova autorização o serviço contratado deverá enviar a solicitação com a 

evolução do tratamento e justificativa do motivo da solicitação de continuidade. O 

autorizador de cada CREAB fará a análise e definirá pela autorização ou a negativa da 

continuidade. 
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3.1.3. Os usuários que forem autorizados para tratamento terão inicialmente 30 sessões 

autorizadas, salvo quando o acolhedor julgar que com menos sessões a condição de 

saúde será tratada. Nos casos de autorizações de continuidades, será autorizado 

máximo de 20 sessões por vez. 

 

3.1.4. O usuário deverá ser atendido pelo Prestador contemplando todas as condições de saúde 

para as quais foi encaminhado. 

 

3.1.5. É vedado ao Prestador escolher qual tratamento em reabilitação irá realizar, quando 

houver mais de uma condição de saúde encaminhada.  

 

4. Quanto a solicitação de inclusão de tratamento para outra condição de saúde 

 

4.1. O usuário que estiver em tratamento na clínica e necessitar do tratamento para outra condição 

de saúde ou outra localização corporal deverão passar por avaliação médica. Após ter seu 

diagnóstico estabelecido e de posse da solicitação para a reabilitação deverá passar pelo 

acolhimento no seu CREAB de referência para autorização.   

 

5. Quanto às sessões de atendimento - frequência, e duração. 

 

5.1. A frequência ao tratamento poderá ser de 1 a 3 vezes por semana de acordo com a necessidade 

do usuário. 

 

5.2. Frequência:  

 

5.2.1. Os usuários em tratamento, ou na hipótese de ser menor de idade ou incapaz, seus 

responsáveis deverão assinar diariamente a frequência - após cada sessão realizada, no 

modelo padronizado pela SMSA. 

 

6. O serviço contratado ou conveniado deve manter:   

 

6.1. O prontuário atualizado contendo: 

 

6.1.1. Dados de identificação do usuário (nome, data de nascimento, endereço, telefone, nome 

do pai, mãe ou responsável). 

 

6.1.2. Avaliação inicial de cada profissional para o qual foi indicado o tratamento na guia de 

referência. 

 

6.1.3. Plano terapêutico atualizado. 

 

6.1.4. Registro atualizado dos atendimentos (evoluções): anotações dos atendimentos de cada 

profissional com carimbo e assinatura em ordem cronológica, com atividade realizada 

e resposta a intervenção. 

 

6.1.5. Para evolução no prontuário serão aceitos uma evolução a cada 3 registros de condutas 

mantidas. 

  

6.2. Quadro de horário ou agenda atualizados dos profissionais e dos atendimentos com nomes dos 

pacientes com horários de atendimento e o respectivo profissional responsável. 
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7. Quanto a Alta ou desligamento: 

 

7.1 O serviço contratado ou conveniado, poderá proceder com a alta ou desligamento do usuário de 

acordo com critérios específicos (alta por limite terapêutico, por conclusão do tratamento, 

desligamento a pedido e desligamento por infrequência); 

 

7.2. Após o término dos atendimentos, o serviço contratado ou conveniado deverá enviar a Guia de 

autorização de tratamento ao respectivo CREAB, contendo os registros de evolução e 

justificativa da alta ou desligamento. 

 

C – REABILITAÇÃO INFANTIL  

 

1. Quanto ao fluxo para o tratamento de Reabilitação Infantil 

 

1.1. Para reabilitação Infantil os usuários serão inseridos no SISREG – sob Reserva técnica, pelo 

Centro de saúde, após avaliação com equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família- 

NASF-AB ou CREAB ou URS Saudade, segundo critérios de atendimento e Nota Técnica 

GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 03/2018 (ANEXO VIII) e 

GEAPS/GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 04/2018 (ANEXO XI). 

 

2. Atendimento 

 

2.1. O primeiro atendimento/anamnese será remunerado como consulta no código 03.01.01.004-8 

“Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)”.  

 

3. Do início do tratamento  

 

3.1. Os indivíduos com indicação de tratamento de Reabilitação deverão estar de posse do 

encaminhamento, nova guia de encaminhamento segundo a Nota técnica 

GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 04/2018 (ANEXO XI). 

 

3.2. A partir do encaminhamento do usuário para tratamento de Reabilitação através do SISREG a 

equipe do serviço contratado ou conveniado deverá realizar a avaliação e programa de 

tratamento e registrar no prontuário.  

 

3.3. O serviço terá no máximo 15 DIAS após a primeira avaliação para inserir a criança em todos 

os tratamentos indicados na guia de encaminhamento. 

 

4. Organização 

 

4.1. O serviço contratado ou conveniado deve manter: 

 

4.1.1. Quadro de horários organizado, contendo o horário do atendimento, a respectiva criança 

e o profissional. O quadro de horário deve ser mantido atualizado; 

 

4.1.2. Prontuário atualizado e organizado. 

 

5. Prontuário 

 

5.1. O Prontuário deve conter: 
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5.1.1. “Guia de Encaminhamento para Reabilitação Infantil”, com autorização de uma das 

unidades de referência: CREAB L, CREAB CS, CREAB NO/CER IV, CREAB VN, URS 

SAUDADE ou NASF-AB. 

 

5.1.2. Dados de identificação do usuário (nome, data de nascimento, endereço, telefone, nome 

do pai, mãe ou responsável). 

 

5.1.3. Avaliação inicial de cada profissional para o qual foi indicado o tratamento na guia de 

referência, ou PTS. 

 

5.1.4. Plano terapêutico atualizado com objetivos a curto e longo prazo. 

 

5.1.5. Registro atualizado dos atendimentos (evoluções): anotações diárias dos atendimentos de 

cada profissional com carimbo e assinatura em ordem cronológica, com atividade 

realizada e resposta da criança a intervenção. 

 

5.1.6. Reavaliações que devem ser realizadas a cada 6 meses. 

 

5.1.7. Caso haja, anexar relatórios de solicitações de inclusão de atendimentos e eventuais 

autorizações; 

 

5.1.8. Registro de alta, constando o motivo. 

 

5.1.9. Contrarreferência: quando for necessário, relatório de encaminhamento para a Equipe de 

Saúde da Família/Núcleo de Apoio à Saúde da Família – ESF/NASF do Centro de Saúde 

de referência do usuário, conforme modelo adotado pela SMSA. 

 

5.2. Quanto à evolução em prontuário: 

 

5.2.1. Os registros de evoluções devem ser coerentes com os registros, datas da folha de 

frequência. 

 

5.2.2. As anotações diárias de cada profissional devem conter data e hora do atendimento, sendo 

que tais evolutivos devem ser acompanhados de carimbo e assinatura profissional; 

 

5.2.3. Descrição das intervenções realizadas com a resposta da criança;  

 

5.2.4. Registro de participação dos pais/responsáveis em pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

das sessões de atendimento realizados mensalmente, de acordo com a nota técnica 

GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 01/2018 (ANEXO VI); 

 

5.2.5. Registro de orientação aos pais/responsáveis, de acordo com a nota técnica 

GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 02/2018 (ANEXO VII); 

 

5.2.6. Registro da alta ou desligamento constando motivo e data. 

 

5.2.7. Registro de falta das crianças ou do profissional e reposições. 

 

6. Avaliação: 

 

6.1. A avaliação da criança deverá ser no modelo enviado pela SMSA e deve conter: 
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 Dados da criança 

 Profissional avaliador 

 Data da avaliação 

 Condição de saúde/ diagnóstico da criança. 

 

Ao final preencher: 

 

 Programa de tratamento para a criança, incluindo objetivos a longo e curto prazo para 

cada especialidade. 

 

7. Reavaliações e periodicidade: 

 

7.1. As crianças após iniciarem o tratamento deverão ser reavaliadas a cada 06 (seis) meses ou com 

menor período se necessário (modelo enviado pela SMSA). 

 

7.2. A reavaliação deverá ser anexada ao prontuário. 

 

7.3. Após a reavaliação o programa de tratamento deverá ser revisto de acordo com o quadro e 

necessidade atual do paciente. 

 

7.4. Na reavaliação deverá constar se a criança apresentou evolução ou não e em quais aspectos 

trabalhados, quadro apresentado pela criança, condição funcional atual e qual a proposta de 

tratamento para o próximo período – objetivos para serem atingidos a curto prazo em 6 meses. 

 

7.5.  Data da validade inicial e final do período da reavaliação (06 meses) e data em que a reavaliação 

foi realizada. 

 

7.6.  Identificação da criança, carimbo e assinatura do profissional. 

 

7.7. Poderá ser incluída na cobrança uma reunião de equipe por criança, no código do atendimento, 

sendo que a mesma deve ocorrer a cada seis meses, com duração de no mínimo 30 minutos, 

sendo comprovada por meio de ata com o registro da discussão e assinatura de todos os 

presentes. Tal reunião deverá coincidir com o período da reavaliação para construção do PTI 

(Projeto Terapêutico Individualizado). 

 

8. Sessões de atendimento - frequência, reposição e duração: 

 

8.1. As crianças serão encaminhadas, para iniciar tratamento através do SISREG, com autorização 

para realizar uma sessão semanal de cada especialidade indicada na guia de encaminhamento. 

Segundo Nota técnica GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 03/2018. 

 

8.2. Quando o usuário necessitar de mais de uma sessão por semana de atendimento da mesma 

especialidade, estas não poderão ocorrer no mesmo dia e a solicitação de autorização com 

justificativa deverá ser enviada à equipe de Regulação segundo nota técnica 

GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 03/2018 (ANEXO VIII). 

 

8.3. Com relação a reposição de sessões não realizadas serão autorizadas no máximo duas sessões 

de reposição por mês para cada especialidade, as quais não podem coincidir com o mesmo dia 

da sessão segundo Nota técnica GERAE/DMAC/SUASA/SMSA 03/2018 (ANEXO VIII). 

 

8.4. Casos excepcionais serão avaliados pela Equipe de Regulação da Reabilitação. 
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8.5. Com relação a duração das sessões, estas terão duração de no mínimo 30 minutos, para 

atendimento individual. 

 

8.6. As sessões autorizadas são individuais exceto para os encaminhamentos específicos para grupos 

ou oficinas. 

 

9. Comprovação da Frequência: 

 

9.1. Os usuários em tratamento, ou seus responsáveis, deverão assinar a frequência após cada sessão 

realizada, no modelo padronizado pela SMSA. 

 

9.2. A frequência deverá ser registrada no ato da realização da sessão, mediante assinatura do 

responsável além de ser assinada pelo profissional responsável pelo atendimento, com carimbo. 

 

9.3. Não são permitidas assinaturas referentes a sessões ainda não realizadas. 

 

10. Solicitação de inclusão de atendimento:  

 

10.1. A equipe de profissionais do serviço contratado ou conveniado responsável pela assistência 

ao usuário, poderá solicitar inclusão de outra especialidade de tratamento no programa 

terapêutico.  

 

10.2. A solicitação de inclusão poderá ser encaminhada somente após criança ter iniciado tratamento 

nas especialidades para as quais foi indicada na guia de encaminhamento. Neste caso, deverá 

ser enviado à Equipe de Regulação um relatório com avaliação do usuário e justificativa feita 

pelo profissional solicitante e proposta de tratamento. 

 

10.3. Cabe à Equipe de Regulação da Reabilitação, mediante leitura do relatório, consulta do 

prontuário no serviço e/ou reavaliação do usuário autorizar ou não a solicitação de inclusão 

de outra especialidade. 

 

10.4. A equipe de Regulação da reabilitação poderá autorizar ou negar ou modificar o tratamento 

solicitado pelo serviço contratado ou conveniado. 

 

10.5. O serviço somente poderá iniciar o atendimento após autorização da equipe de regulação. 

 

11. Quanto a Alta ou desligamento: 

 

11.1. O serviço contratado ou conveniado, segundo a nota técnica GEAPS/GERAE/ 

DMAC/SUASA/SMSA 02/2018 (ANEXO IX), poderá proceder com a alta ou desligamento 

do usuário de acordo com critérios específicos (alta por idade, por limite terapêutico, por 

conclusão do tratamento, desligamento a pedido, desligamento por infrequência, desligamento 

temporário); 

 

11.2. O serviço contratado ou conveniado deverá enviar Contrarreferência: relatório de 

encaminhamento para a Equipe de Saúde da Família/ Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 

ESF/NASF do Centro de Saúde de referência do usuário, informando da alta e motivo. 

 

11.3. O serviço contratado ou conveniado também deverá informar à Equipe de Regulação sobre a 

alta do tratamento, constando o motivo por meio da planilha de informação que é enviada 

mensalmente, até o terceiro dia útil para o e-mail da Regulação e entregue ao Controle e 

Avaliação. 
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11.4. A Equipe de Regulação, após análise do evolutivo da criança, prontuário e/ou reavaliação 

poderá solicitar, ao serviço contratado ou conveniado, alta do tratamento da criança ou definir 

prazo para finalização do processo de tratamento. 

 

11.5. Caso o serviço contratado ou conveniado não concorde com a solicitação de alta, deverá enviar 

à Equipe de Regulação justificativa clara para continuidade do atendimento e aguardar o 

parecer da Regulação. 
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ANEXO III 

 

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 

  

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH), considerando a necessidade de 

oferecer assistência em reabilitação aos usuários da rede SUS/BH dentro dos padrões de qualidade 

e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população, torna público os critérios adotados para 

a seleção dos prestadores de serviço interessados em participar deste processo de credenciamento. 

 

1. Os interessados/proponentes deverão contar com estrutura física, equipamentos e recursos 

humanos especializados para prestar assistência em reabilitação física, motora e cognitiva (nas 

áreas de neurofuncional infantil e ortopedia), desenvolvendo todas as seguintes atividades:  

 

a. Avaliação clínica e funcional;  

b. Atendimento individual e/ou oficina de acordo com o indicado;  

c. Prevenção de sequelas, incapacidades e deficiências secundárias;  

d. Orientação de cuidados, exercícios adequados e atividades a serem desenvolvidas;  

e. Orientação e capacitação familiar através da participação do responsável/familiar no 

atendimento: para a Reabilitação neurofuncional adulto no mínimo duas vezes ao mês, ou 

mais dependendo da necessidade do paciente, e para a Reabilitação em Neurofuncional 

Infantil será segundo a NOTA TÉCNICA GEAPS/GERAE/DAS/SAS/SMSA 01/2018 

(Anexo VI); 

f. Preparação/habilitação do paciente para alta, convívio social e familiar; 

g. Realização de contrarreferência justificando o motivo da alta ao centro de saúde. 

 

1.1. RECURSOS HUMANOS 

 

1.1.1. De acordo com o perfil do serviço, o interessado deve ter os seguintes profissionais:  

 

a. Reabilitação em neurofuncional infantil: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e psicólogo. 

 

b. Reabilitação nas disfunções osteomusculares: fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. 

 

1.2. Os serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior Filantrópicas ou públicas (clínicas-

escola) que não possuírem todas as categorias citadas no item 1.1.1 deste anexo serão 

submetidas à análise. Para ser elegível para contratação pela Administração Pública, a 

Instituição deverá ter pelo menos uma especialidade de Reabilitação entre as formações de: 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional e/ou Fonoaudiologia. 

 

1.3. CAPACIDADE OPERACIONAL 

 

1.3.1. O serviço deverá manter quadro de recursos humanos com número suficiente de 

profissionais de acordo com a capacidade de atendimento como descrito abaixo. O 

atendimento ao paciente usuário do SUS-BH deve estar dentro desta relação paciente 

por hora/profissional independente se os pacientes do horário pertençam ao SUS-BH ou 

a diferentes convênios.   

 

a. Reabilitação em Neurofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora/profissional de nível 

superior (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo), o 

atendimento para Reabilitação Neurofuncional Infantil deverá ter no mínimo 30 

minutos com um paciente por horário. 
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b. Reabilitação nas Disfunções Osteomusculares:  

 Até 6 (seis) pacientes por hora/profissional de nível superior (Fisioterapeuta); 

 

 Até 4 (quatro) pacientes por hora/profissional de nível superior (Terapeuta 

Ocupacional). 

 

2. INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 

 

2.1. Quanto às instalações físicas, os serviços deverão dispor da seguinte estrutura física e 

mobiliário: 

 

a. Acesso geral por rampa e/ou elevador com medidas compatíveis para giro de cadeiras de 

rodas, piso antiderrapante, corrimão em corredores, escadas e rampas, largura de corredores 

e portas, banheiro adaptado e demais normas definidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT;  

 

b. No mínimo uma sala para avaliação e atendimento individual, com área mínima de 7,5 m2 

contendo tatame/maca/ para exame clínico, mesa, cadeiras e escada de dois degraus;  

 

c. Área para desenvolvimento de atividades de cinesioterapia com área de 2,4 m2 / paciente, 

com área mínima de 20 m2; 

 

d. Sala para desenvolvimento das atividades individuais de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Psicologia no atendimento em Neurofuncional infantil e sala para 

atendimento de Terapia ocupacional nas Disfunções Osteomusculares com capacidade para 

atendimento de até 4 pacientes por hora. 

 

e. Sanitários adaptados ao uso de pessoa com deficiência (segundo normas da ABNT); 

 

f. Piso e paredes de material claro, resistente, impermeável e lavável;  

 

g. Áreas de apoio isoladas da área de assistência:  

 

h. Recepção e sala de espera;  

 

i. Depósito de material de limpeza;  

 

j. Área para guarda de materiais/equipamentos;  

 

k. Área para arquivo e registro de pacientes.  

 

2.2. Quanto ao mobiliário e equipamentos, os serviços deverão dispor, de acordo com a modalidade, 

no mínimo, dos seguintes equipamentos: 

 

2.2.1. REABILITAÇÃO EM DISFUNÇÃO OSTEOMUSCULAR 

 

a. Fisioterapia:  

 

Mobiliário 

 

 Mesa; 

 Cadeira; 
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 Maca ou cama, para avaliação; 

 Escada de 2 degraus; 

 Colchonetes de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material 

impermeável e lavável; 

 Espelho com rodízio ou espelho fixo 1,30 X 1,50; 

 Travesseiros forrados de material impermeável e lavável; 

 Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm com colchão (no mínimo). 

 

Equipamento/Material 

  

 Bengala canadense adulto regulável;  

 Muleta axilar adulto regulável;  

 Andador adulto;  

 Fita métrica comum;  

 Pares de Caneleiras de 0,5 Kg; 

 Pares de Caneleiras de 01 Kg; 

 Pares de Caneleiras de 02 Kg; 

 Pares de Caneleiras de 03 Kg; 

 Goniômetro;  

 Pares de Halteres de 0,5 Kg; 

 Pares de Halteres de 01 Kg;  

 Pares de Halteres de 02 Kg;  

 Aparelho de Ultrassom;  

 FES/TENS – Aparelho para estimulação elétrica funcional – 4 canais; 

 Recursos de Crioterapia;  

 Barra Paralela; 

 Tábua de equilíbrio retangular; 

 Bola tipo Bobath 75 cm;   

 Rolo Bobath de 20 cm;  

 Faixa tipo theraband – várias cores; 

 Faixas para alongamento; 

 Rolo de Espuma; 

 Bolas para exercícios de mãos; 

 Bastão. 

 

b. Terapia ocupacional disfunção osteomuscular 

 

Mobiliário 

 

 Mesa grande e cadeiras compatíveis para atendimento; 

 Espelho 1,00 X 1,20 (no mínimo); 

 Maca ou mesa para avaliação. 

 

Equipamento 

 

 Goniômetro pequeno e médio; 

 Tesoura em aço; 

 Hand Helper; 

 Bolas pequenas (para estímulo sensorial e força muscular); 

 Faixa de látex tipo Theraband – várias cores/resistências; 

 Massa de silicone (resistência suave e média); 

 Pesos tipo halteres (par) – 0,5 Kg, 1 Kg e 2 Kg; 
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 Bastões; 

 Óleo mineral; 

 Bolinhas de gude (diversos tamanhos); 

 Cones de linha; 

 Pregador de roupa (diversos); 

 Polia para exercício de ombro; 

 Objetos para treino de AVD. 

 

2.2.2. REABILITAÇÃO EM NEUROFUNCIONAL INFANTIL 

 

a. Fisioterapia  

 

Mobiliário 

 

 Tatame 2,00 x 1,50 x 0,40m (no mínimo) 

 Travesseiros forrados com material impermeável e lavável 

 Espelho 1,30 X1, 50 (no mínimo) 

 Maca /tatame, para avaliação 

 Colchonetes de espuma com medidas 1,90 X 0,98 X 0,05 de material 

impermeável e lavável 

 

Equipamento/Material 

 

 Andador infantil; 

 Faixas para alongamento; 

 Rampas para alongamento; 

 Bola de plástico tipo futebol; 

 Fita métrica comum;  

 Pares de Caneleiras de 0,5 Kg, 1 Kg e 2 Kg;  

 Pares de Halteres de 0,5 Kg, 1 Kg, e 2 Kg; 

 Barra de Ling de madeira;  

 Tábua de equilíbrio (retangular, giroplano, etc);  

 Bolsa de gel; 

 Barra Paralela;  

 Bola tipo Bobath 75 cm;   

 Rolo de espuma de 20 cm, com rolo de PVC interno; 

 Conjunto de bancos de diferentes tamanhos; 

 Brinquedos; 

 Jogos Pedagógicos; 

 Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência; 

 Rolos de espuma; 

 Bastão. 

 

b. Terapia ocupacional neurofuncional infantil 

 

Mobiliário 

 

 Espelho 1,30 X 1,50 (no mínimo); 

 Tatame 2,00 x 1,50 x 0,40m; 

 Colchão 2,00m x 1,30m de material impermeável e lavável; 

 Mesa grande com cadeiras adulto (compatíveis com atendimento adulto); 

 Mesa com cadeira infantil (compatíveis com atendimento infantil). 
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Equipamentos/ material 

 

 Bola tipo Bobath 75 cm; 

 Rolo tipo Bobath de 20 cm; 

 Conjunto de bancos em madeira, de diferentes tamanhos; 

 Material de coordenação motora; 

 Livros de história; 

 Theratubing diversas cores/resistência; 

 Argolas de diferentes tamanhos; 

 Tesoura em aço, ponta redonda; 

 Chocalhos de material leve; 

 Bola de plástico tipo futebol; 

 Bolas de plástico de tamanhos diferentes; 

 Carrinho de brinquedo, em plástico, pequeno; 

 Instrumentos musicais; 

 Boneca; 

 Utensílios de casinha (Panela, tampa, colher, prato, xícara); 

 Brinquedos de encaixe (copos e ou pinos de cores diferentes); 

 Jogos; 

 Massa de modelar; 

 Materiais expressivos – tinta, lápis, caneta hidrocor, papel; 

 Bolas para exercícios de mão; 

 Bastão; 

 Objetos para treino de AVD. 

 

Obs.: Para os serviços que oferecerem Terapia Ocupacional com Integração Sensorial além dos 

materiais acima incluir:  

 

 Equipamento suspenso: gangorra, tábua de equilíbrio, rede de nylon. 

 

c. Fonoaudiologia neurofuncional infantil 

 

Mobiliário 

 

 Maca /tatame, para avaliação; 

 Espelho 1,30 X 1,50 (no mínimo); 

 Mesa grande com cadeiras adulto (compatíveis com atendimento adulto); 

 Mesa com cadeira infantil (compatíveis com atendimento infantil). 

 

Equipamentos/Materiais: 

 

 Luvas; 

 Abaixador de língua; 

 Máscara; 

 Canudo, garrote; 

 Massageador facial; 

 Estetoscópio pediátrico; 

 Jogos variados; 

 Brinquedos variados; 

 Instrumentos musicais; 

 Livros infantis e pedagógicos; 

 Miniaturas (bichos, coisas de casa, boneca, carros); 
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 Materiais de escritório: tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis, pincéis, cola, 

lápis de cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.  

 

d. Psicologia neurofuncional infantil 

 

Mobiliário 

 

 Mesa com cadeira adulta; 

 Mesa com cadeira infantil; 

 Equipamentos/ materiais; 

 Família de bonecos; 

 Materiais expressivos; 

 Livros infantis; 

 Brinquedos; 

 Jogos. 
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ANEXO IV 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE OPERACIONAL DO INTERESSADO 

 

1. Planilha para identificação e classificação do prestador quanto a capacidade técnica, estrutural e 

administrativa para execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

Natureza da Instituição: (    ) Pública    (    ) Privada     (    ) Filantrópica     (    ) Outros  

C.N.P.J.:  

Endereço Completo:  

Bairro:                                                               Município:  

Telefone:                                                            Fax:  

Responsável Técnico:  

Conselho Regional: n.º:  

Categoria Profissional:  

Modalidade do serviço – Reabilitação em (   ) Disfunção Osteomuscular  (   ) Neurofuncional Infantil                                                            

 

REQUISITOS NA 0,5 1 2 

A. Recursos Humanos     

1. Mantém relação de profissionais com cópia da carteira de registro no 

respectivo Conselho 
    

2. Mantém relação de funcionários de apoio (aux. técnicos, 

administrativos, limpeza e conservação, etc.). 
    

3. Categorias e número de profissionais que compõem a equipe:  

 

 (   ) Fisioterapeuta   (   ) Fonoaudiólogo   (   ) Psicólogo     (   ) Médico               

 (   ) Terapeuta Ocupacional. 

 

Para a categoria médica especifique o quantitativo de profissionais 

especialistas:  

 

 (    ) otorrinolaringologista    (    ) psiquiatra         (    ) neurologista  

 (    ) pediatra                          (    ) cardiologista    (    )  pneumologista 

    

4. Os profissionais da equipe possuem pós-graduação comprovada e 

reconhecida (especialização, mestrado e doutorado) em áreas de interesse 

para o serviço. 

 

Categoria profissional/nome do profissional e titulação: 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

 

    

5. Mantém agenda com cronograma periódico de reuniões que permite 

discussões de casos atendidos.  
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6. Possui número de profissionais por especialidade compatível com a 

proposta? 
    

B – Atendimento ao Usuário NA 0,5 1 2 

7. Existe manual de procedimentos operacionais padrão desde atendimento 

ao paciente na recepção até o preenchimento dos prontuários.  
    

8. Possui sala de espera proporcional à capacidade de atendimento que 

garante conforto ao usuário e acompanhante (cadeiras, bebedouro, acesso a 

banheiro, local ventilado). 

    

9.Possui quadro de horários atualizado para organizar o atendimento dos 

pacientes? 
    

C – Área Física/Equipamentos     

10. Mantém Laudos de Calibração/Manutenção dos equipamentos (com, 

no máximo, um ano de validação) expedidos por empresa competente.  
    

11. Mantém relação dos equipamentos e materiais utilizados em tratamento, 

por área de atendimento: 

 

(    ) Fisioterapia em Neurologia    

(    ) Fisioterapia em Ortopedia 

(    )Terapia Ocupacional em Neurologia 

(    )Terapia Ocupacional em Ortopedia 

(    )Terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial com um 

mínimo de 03 (três) equipamentos: trapézio, carrinho de rodízio, 

plataforma. 

(   ) terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial com mais 

de 03 (três) equipamentos: trapézio, carrinho de rodízio, plataforma, 

rede, gangorra, cama elástica e outros. 

(    ) Fonoaudiologia em Neurologia 

(    ) Fonoaudiologia: softwares de comunicação alternativa 

(    ) Psicologia em Neurologia 

    

12. Possui salas individualizadas para os diversos atendimentos: 

 

(   ) Consultórios para avaliação individual 

( ) Salas individualizadas para procedimentos com aparelhos (eletroterapia) 

(   ) Sala para atendimento de Terapia Ocupacional 

(   ) Sala para atendimento de fonoaudiologia 

(   )  Sala  para atendimento da Psicologia 

    

13. Outros ambientes de atendimento/tratamento do serviço. Especificar. 

 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

    

D – Biossegurança     

14. Possui manual de Procedimentos de higienização dos equipamentos e 

aparelhos. 
    

15. Possui rotina escrita de Procedimentos de higienização dos ambientes.     

E – Prontuário     

16. Mantém arquivo com prontuário atualizado do paciente com avaliação 

inicial, reavaliações, frequências, evolutivos diários e registro de alta com o 

motivo. 
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2. Orientação sobre a pontuação do prestador de acordo com sua capacidade técnica, estrutural e 

administrativa para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. As informações 

prestadas e registradas nos Requisitos e subitens da Planilha deverão ser devidamente 

comprovadas, conforme estabelecido abaixo: 

 

2.1. Requisito A – Recursos Humanos: 

 

a. Aos subitens A.1 e A.2 será atribuído 0,5 (meio) ponto para cada; 

 

b. Ao subitem A.3, será atribuído pontuação de 3 pontos caso tenha todas as categorias 

exigidas.  

 

 Na área da Neurofuncional infantil: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e psicólogo 

 

 Na área das Disfunções Osteomusculares: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional.  

 

c. A carga horária das categorias exigidas deverá ser compatível com o volume do serviço 

proposto. Não será atribuída nenhuma pontuação caso falte algum profissional ou carga 

horária para atendimento. Exceção para as instituições de ensino. 

 

d. Ao subitem A.4, a cada profissional com curso de pós-graduação (especialização, mestrado 

ou doutorado), na área de interesse do serviço e devidamente comprovado, serão atribuídas 

a seguinte pontuação: (máximo 8 pontos) 

 

 0,5 (meio) ponto para título de especialização;  

 1,0 (um) ponto para título de mestrado e 2 (dois) pontos para título de doutorado.  

 

e. Ao subitem A.5 será atribuído 02 (dois) pontos. 

 

f. Ao subitem A.6 será atribuído 02 (dois). 

  

2.2. Requisito B – Atendimento ao usuário: 

 

a. Aos subitens B.7, B.8 e B9 será atribuído 01 (um) ponto para cada. 

 

2.3. Requisito C – Área Física / Equipamentos: 

 

a. Ao subitem C.10 não será atribuído pontuação. Porém, caso o prestador não tenha os laudos 

de calibração, o serviço perderá 1 ponto. 

 

b. Ao subitem C.11 será atribuído 3 pontos caso o serviço tenha todas as relações de 

equipamentos por sala de atendimento. Não será pontuado caso falte alguma relação. 

 

c. Aos subitens C.12 será atribuída pontuação de 2 pontos, caso tenha salas individuais para 

todas as especialidades, caso não tenha alguma sala individualizada não será atribuída 

pontuação. 

d. O subitem C.13 não será pontuado.  

 

2.4. Requisito D – Biossegurança: 
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a. Aos subitens D.14 e D.15 será atribuído 01 (um) ponto para cada 

 

2.5. Requisito E – Prontuário 

 

a. Ao subitem E.16 será atribuída pontuação de 3 pontos para os prontuários que apresente todos 

os itens solicitados. 

 

3. Critérios de classificação dos serviços:  

 

3.1. O quantitativo de procedimentos será rateado entre os serviços classificados conforme critérios 

estabelecidos nos itens 8.7 e 8.8 deste Termo de Referência. 

 

3.2. A tabela seguinte apresenta pontuação máxima e a distribuição dos pontos de acordo com os 

Requisitos da Planilha para identificação e classificação do prestador quanto à capacidade 

técnica, estrutural e administrativa: 

 

ITENS 

A 

Recursos 

Humanos 

B 

Atendimento 

ao Usuário 

C 

Área/ 

Equipamentos 

D 

Biossegurança 

E 

Prontuário 

PONTUAÇÃO 

TOTAL MÁXIMA 

Pontuação 16 3 5 2 3 29 

 

3.3. Para a classificação dos serviços serão adotados os seguintes critérios: 

 

3.3.1. Serão classificados os serviços que alcançarem o mínimo de 14,5 pontos da pontuação 

total. 

 

3.3.2. Caso o serviço apresente pontuação total entre 14,5 (quatorze e meio) pontos e 16 pontos, 

será concedido um prazo de 6 (seis) meses após a assinatura do contrato para adequação 

dos quesitos até atingir no mínimo 20,0 (vinte) pontos. A falta de adequação dos quesitos 

levará à aplicação das penalidades previstas em contrato nas cláusulas:  DAS 

PENALIDADES e DA RESCISÃO. 

 

3.3.3. Um ano após assinatura do contrato, todos os serviços serão reavaliados utilizando os 

critérios de julgamento presentes neste Anexo IV e deverão alcançar e/ou manter a 

pontuação mínima de 20 (vinte) pontos. 

 

3.3.4. Estas avaliações fazem parte da regulação e não excluem as visitas e ações realizadas 

pela equipe para o controle e avaliação assistencial, que poderão acontecer com a 

periodicidade que se fizerem necessárias. 

 

OBS.: Em caso de empate, será considerado melhor classificado o prestador que obtiver 

maior pontuação no Item A – Recursos Humanos. Prevalecendo o empate, será 

considerado melhor classificado o prestador que obtiver maior pontuação nos 

Itens B – Atendimento ao Usuário, e prontuário C – Área Física / Equipamentos 

e D - Biossegurança, respectivamente. Prevalecendo o empate, será considerado 

melhor classificado o prestador que obtiver maior pontuação na soma dos subitens 

A.4 ao A.7. 
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ANEXO V 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SERVIÇO AO SUS-BH 

 

 

 

[ Logomarca da Empresa ]  

 

 

 

 

Edital de Chamamento Público n.º: XXX/2022 

 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação (CEL)  
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH) 

 

 

 

O/A Prestador/a de Serviços de Saúde _______________________________________________, 

CNPJ________________, com sede na Rua/Avenida ___________________________________, 

bairro________________, cidade de ____________________, estado de ___________________, 

CEP____________, telefone _______________, e-mail __________________________ através de 

seu/sua representante legal, encaminha documentação para o credenciamento/contratação para 

prestação de serviços para a realização de _____________________________________________, 

em consonância com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS.  

 

 

 

Declaramos estar de acordo com os termos deste edital de chamamento público e ter capacidade 

operacional para ofertar o quantitativo de _________________________, conforme estabelecido 

no quadro a seguir, e nos comprometemos a não reduzir e/ou extrapolar o número de 

procedimentos mensais/anuais, sem autorização prévia da SMSA/BH.  

 

 

Declaramos estar de acordo com os valores descritos no Anexo I – Grupo de procedimentos por 

modalidade de reabilitação e planilhas deste termo de referência.  

 

 

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua assinatura. 

 

 

Dados Bancários:  

 

Banco/n.º:  

 

Agência n.º:  

 

Conta Corrente n.º: 
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Nº GRUPO 
MODALIDADE 

OFERTADA 

QUANT. 

ANUAL 

OFERTADA 

VALOR. 

ANUAL 

OFERTADO 

QUANT. 

TOTAL 

OFERTADA 

PARA 5 ANOS 

VALOR. 

TOTAL 

OFERTADO 

PARA 5 ANOS 

GRUPO 1      

GRUPO 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 2022. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a responsável legal da empresa/instituição 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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 ANEXO IX 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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ANEXO II 

 

GRUPO DE PROCEDIMENTOS POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO E 

PLANILHAS 

 

1. A planilha abaixo é uma estimativa de gasto por modalidade e procedimento, cabendo à 

contratante estabelecer anualmente a Ficha de Programação Orçamentária de cada contratado a fim 

de estabelecer os procedimentos e valores a serem prestados para aquele ano. 

 

 

REABILITAÇÃO 

QUANTITATIVO 

TOTAL ESTIMADO 

ANUAL 

QUANTITATIVO 

TOTAL ESTIMADO 

PARA 60 MESES 

VALOR 

ESTIMADO 

ANUAL 

VALOR 

ESTIMADO 

PARA 60 MESES 

NEUROFUNCIONAL 

IINFANTIL 
15.620 78.100 R$ 276.000,00 R$ 1.380.000,00 

DISFUNÇÃO 

OSTEOMUSCULAR 
64.252 321.260 R$ 408.000,00 R$ 2.040.000,00 

TOTAL 79.872 399.360 R$ 684.000,00 R$ 3.420.000,00 

 

2. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta de acordo com seu perfil de atendimento 

e contendo o GRUPO dos procedimentos por modalidades de Reabilitação, conforme a descrição 

abaixo constante na Tabela Unificada do Ministério da Saúde. 

 

GRUPO 01 – Reabilitação em Neurofuncional Infantil: 

 

03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico): Destina-se à consulta, atendimento e acompanhamento de pacientes realizado por 

profissionais de nível superior (exceto médico). (R$6,30) 

 

03.01.07.002-4 – Acompanhamento paciente em reabilitação em comunicação alternativa: Destina-

se ao treinamento para utilização de recursos alternativos de comunicação, visando a aquisição de 

habilidades que favoreçam a reinserção social do paciente. (R$17,67) 

 

03.01.07.007-5 – Atendimento/acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento 

neuropsicomotor: Destina-se à avaliação, estimulação e orientação relacionados ao 

neurodesenvolvimento do paciente. (R$ 17,67) 

 

03.02.04.002-1 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório sem 

complicações sistêmicas. Consiste na assistência fisioterapêutica em pacientes com transtorno 

respiratório clínico, requerendo reexpansibilidade pulmonar e reeducação da cinesia respiratória, 

proporcionando a boa função respiratória e favorecendo a melhora na capacidade física geral. 

(R$6,35) 

 

03.02.06.001-4 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinético-

funcionais sem complicações sistêmicas: Atendimento fisioterapêutico, visando manutenção do 

tônus muscular, minimizando as alterações sensorial e/ou perceptual, treinamento das alterações de 

equilíbrio, coordenação motora, marcha e reeducação cardiorrespiratória. (R$4,67) 
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03.02.06.002-2 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinético-

funcionais com complicações sistêmicas: Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré-

operatório, pós-operatório ou clínica que apresentam complicações sistêmicas, visando manter a 

capacidade física não acometida, evitar complicações da imobilização, estimulação sensório-motora 

e maximizar a função respiratória. (R$6,35) 

 

03.02.06.003-0 – Atendimento fisioterapêutico nas desordens desenvolvimento neuromotor: 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de controle sensório motor, 

visando a estimulação sensório-motora, alterações do tônus muscular, alterações sensorial e/ou 

perceptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenação motora, marcha reeducação 

cardiorrespiratória. (R$4,67) 

 

03.02.06.004-9 – Atendimento fisioterapêutico em paciente c/ comprometimento cognitivo: 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de controle sensório motor 

sem condição de participação, visando a estimulação sensório-motora e cognitiva, alterações do 

tônus muscular, sensorial e/ou perceptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenação 

motora e marcha reeducação cardiorrespiratória. (R$6,35) 

 

03.02.06.005-7 – Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós-operatório de neurocirurgia: 

Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de complicações, 

minimizando e tratando complicações neurológicas respiratórias, motoras e circulatórias. (R$6,35). 

 

GRUPO 2 - Reabilitação em Disfunção Osteomuscular: 

 

03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico): Destina-se à consulta, atendimento e acompanhamento de pacientes realizado por 

profissionais de nível superior (exceto médico). (R$6,30) 

 

03.02.05.001-9 – Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções 

musculoesqueléticas: Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de 

complicações respiratórias, motoras e circulatórias. (R$ 6,35) 

 

03.02.05.002-7 – Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras: Atendimento 

fisioterapêutico em paciente com alterações motoras de origem traumatológica, ortopédicas, 

reumatológicas, hematológica, infecciosa visando o preparo para a cirurgia e minimizando e 

tratando as complicações respiratórias, motoras e circulatórias. (R$4,67) 

 

03.02.07.003-6 – Atendimento fisioterapêutico a paciente com sequelas por queimaduras (médio e 

grande queimados): Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam sequelas, 

complicações por traumas de queimaduras, minimizar as alterações sensorial e/ou perceptual, 

manter e restaurar a capacidade física, tratar complicações respiratórias, promover a expansibilidade 

e mobilidade torácica. (R$4,67) 

 

03.02.07.001-0 – Atendimento fisioterapêutico em paciente médio queimado: Atendimento 

fisioterapêutico em pacientes que apresentam complicações por traumas de queimaduras, visando 

minimizar as alterações de controle motor, por meio da estimulação sensório-motora; minimizar as 

alterações sensorial e/ou perceptual; evitar complicação de imobilização prevenir e/ou tratar 

retrações e contraturas; prevenir e/ou tratar complicações respiratória e promover expansibilidade e 

mobilidade torácica. (R$4,67) 
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ANEXO III 

 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SERVIÇO AO SUS-BH 

 

 

 

[ Logomarca da Empresa ]  

 

 

 

 

Edital de Chamamento Público n.º: XXX/20XX 

 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação (CEL)  
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH) 

 

 

 

O/A Prestador/a de Serviços de Saúde _______________________________________________, 

CNPJ________________, com sede na Rua/Avenida ___________________________________, 

bairro________________, cidade de ____________________, estado de ___________________, 

CEP____________, telefone _______________, e-mail __________________________ através de 

seu/sua representante legal, encaminha documentação para o credenciamento/contratação para 

prestação de serviços para a realização de _____________________________________________, 

em consonância com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS.  

 

 

 

Declaramos estar de acordo com os termos deste edital de chamamento público e ter capacidade 

operacional para ofertar o quantitativo de _________________________, conforme estabelecido 

no quadro a seguir, e nos comprometemos a não reduzir e/ou extrapolar o número de 

procedimentos mensais/anuais, sem autorização prévia da SMSA/BH.  

 

 

Declaramos estar de acordo com os valores descritos no Anexo II – Grupo de procedimentos por 

modalidade de reabilitação e planilhas deste termo de referência.  

 

 

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua assinatura. 

 

 

Dados Bancários:  

 

Banco/n.º:  

 

Agência n.º:  
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Conta Corrente n.º: 

 

Nº GRUPO 
MODALIDADE 

OFERTADA 

QUANT. 

ANUAL 

OFERTADA 

VALOR. 

ANUAL 

OFERTADO 

QUANT. 

TOTAL 

OFERTADA 

PARA 5 ANOS 

VALOR. 

TOTAL 

OFERTADO 

PARA 5 ANOS 

GRUPO 1      

GRUPO 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 20XX. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a responsável legal da empresa/instituição 
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ANEXO IV 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE OPERACIONAL DO INTERESSADO 

 

1. Planilha para identificação e classificação do prestador quanto a capacidade técnica, estrutural e 

administrativa para execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

Natureza da Instituição: (    ) Pública    (    ) Privada     (    ) Filantrópica     (    ) Outros  

C.N.P.J.:  

Endereço Completo:  

Bairro:                                                               Município:  

Telefone:                                                            Fax:  

Responsável Técnico:  

Conselho Regional: n.º:  

Categoria Profissional:  

Modalidade do serviço – Reabilitação em (   ) Disfunção Osteomuscular  (   ) Neurofuncional Infantil                                                            

 

REQUISITOS NA 0,5 1 2 

A. Recursos Humanos     

1. Mantém relação de profissionais com cópia da carteira de registro no 

respectivo Conselho 
    

2. Mantém relação de funcionários de apoio (aux. técnicos, 

administrativos, limpeza e conservação, etc.). 
    

3. Categorias e número de profissionais que compõem a equipe:  

 

 (   ) Fisioterapeuta   (   ) Fonoaudiólogo   (   ) Psicólogo     (   ) Médico               

 (   ) Terapeuta Ocupacional. 

 

Para a categoria médica especifique o quantitativo de profissionais 

especialistas:  

 

 (    ) otorrinolaringologista    (    ) psiquiatra         (    ) neurologista  

 (    ) pediatra                          (    ) cardiologista    (    )  pneumologista 

    

4. Os profissionais da equipe possuem pós-graduação comprovada e 

reconhecida (especialização, mestrado e doutorado) em áreas de interesse 

para o serviço. 

 

Categoria profissional/nome do profissional e titulação: 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

 

    

5. Mantém agenda com cronograma periódico de reuniões que permite 

discussões de casos atendidos.  
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6. Possui número de profissionais por especialidade compatível com a 

proposta? 
    

B – Atendimento ao Usuário NA 0,5 1 2 

7. Existe manual de procedimentos operacionais padrão desde atendimento 

ao paciente na recepção até o preenchimento dos prontuários.  
    

8. Possui sala de espera proporcional à capacidade de atendimento que 

garante conforto ao usuário e acompanhante (cadeiras, bebedouro, acesso a 

banheiro, local ventilado). 

    

9.Possui quadro de horários atualizado para organizar o atendimento dos 

pacientes? 
    

C – Área Física/Equipamentos     

10. Mantém Laudos de Calibração/Manutenção dos equipamentos (com, 

no máximo, um ano de validação) expedidos por empresa competente.  
    

11. Mantém relação dos equipamentos e materiais utilizados em tratamento, 

por área de atendimento: 

 

(    ) Fisioterapia em Neurologia    

(    ) Fisioterapia em Ortopedia 

(    )Terapia Ocupacional em Neurologia 

(    )Terapia Ocupacional em Ortopedia 

(    )Terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial com um 

mínimo de 03 (três) equipamentos: trapézio, carrinho de rodízio, 

plataforma. 

(   ) terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial com mais 

de 03 (três) equipamentos: trapézio, carrinho de rodízio, plataforma, 

rede, gangorra, cama elástica e outros. 

(    ) Fonoaudiologia em Neurologia 

(    ) Fonoaudiologia: softwares de comunicação alternativa 

(    ) Psicologia em Neurologia 

    

12. Possui salas individualizadas para os diversos atendimentos: 

 

(   ) Consultórios para avaliação individual 

( ) Salas individualizadas para procedimentos com aparelhos (eletroterapia) 

(   ) Sala para atendimento de Terapia Ocupacional 

(   ) Sala para atendimento de fonoaudiologia 

(   )  Sala  para atendimento da Psicologia 

    

13. Outros ambientes de atendimento/tratamento do serviço. Especificar. 

 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

    

D – Biossegurança     

14. Possui manual de Procedimentos de higienização dos equipamentos e 

aparelhos. 
    

15. Possui rotina escrita de Procedimentos de higienização dos ambientes.     

E – Prontuário     

16. Mantém arquivo com prontuário atualizado do paciente com avaliação 

inicial, reavaliações, frequências, evolutivos diários e registro de alta com o 

motivo. 
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2. Orientação sobre a pontuação do prestador de acordo com sua capacidade técnica, estrutural e 

administrativa para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. As informações 

prestadas e registradas nos Requisitos e subitens da Planilha deverão ser devidamente 

comprovadas, conforme estabelecido abaixo: 

 

2.1. Requisito A – Recursos Humanos: 

 

a. Aos subitens A.1 e A.2 será atribuído 0,5 (meio) ponto para cada; 

 

b. Ao subitem A.3, será atribuído pontuação de 3 pontos caso tenha todas as categorias 

exigidas.  

 

 Na área da Neurofuncional infantil: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e psicólogo 

 

 Na área das Disfunções Osteomusculares: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional.  

 

c. A carga horária das categorias exigidas deverá ser compatível com o volume do serviço 

proposto. Não será atribuída nenhuma pontuação caso falte algum profissional ou carga 

horária para atendimento. Exceção para as instituições de ensino. 

 

d. Ao subitem A.4, a cada profissional com curso de pós-graduação (especialização, mestrado 

ou doutorado), na área de interesse do serviço e devidamente comprovado, serão atribuídas 

a seguinte pontuação: (máximo 8 pontos) 

 

 0,5 (meio) ponto para título de especialização;  

 1,0 (um) ponto para título de mestrado e 2 (dois) pontos para título de doutorado.  

 

e. Ao subitem A.5 será atribuído 02 (dois) pontos. 

 

f. Ao subitem A.6 será atribuído 02 (dois). 

  

2.2. Requisito B – Atendimento ao usuário: 

 

a. Aos subitens B.7, B.8 e B9 será atribuído 01 (um) ponto para cada. 

 

2.3. Requisito C – Área Física / Equipamentos: 

 

a. Ao subitem C.10 não será atribuído pontuação. Porém, caso o prestador não tenha os laudos 

de calibração, o serviço perderá 1 ponto. 

 

b. Ao subitem C.11 será atribuído 3 pontos caso o serviço tenha todas as relações de 

equipamentos por sala de atendimento. Não será pontuado caso falte alguma relação. 

 

c. Aos subitens C.12 será atribuída pontuação de 2 pontos, caso tenha salas individuais para 

todas as especialidades, caso não tenha alguma sala individualizada não será atribuída 

pontuação. 

d. O subitem C.13 não será pontuado.  

 

2.4. Requisito D – Biossegurança: 
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a. Aos subitens D.14 e D.15 será atribuído 01 (um) ponto para cada 

 

2.5. Requisito E – Prontuário 

 

a. Ao subitem E.16 será atribuída pontuação de 3 pontos para os prontuários que apresente 

todos os itens solicitados. 

 

3. Critérios de classificação dos serviços:  

 

3.1. O quantitativo de procedimentos será rateado entre os serviços classificados conforme critérios 

estabelecidos nos itens 8.7 e 8.8 deste Termo de Referência. 

 

3.2. A tabela seguinte apresenta pontuação máxima e a distribuição dos pontos de acordo com os 

Requisitos da Planilha para identificação e classificação do prestador quanto à capacidade 

técnica, estrutural e administrativa: 

 

ITENS 

A 

Recursos 

Humanos 

B 

Atendimento 

ao Usuário 

C 

Área/ 

Equipamentos 

D 

Biossegurança 

E 

Prontuário 

PONTUAÇÃO 

TOTAL MÁXIMA 

Pontuação 16 3 5 2 3 29 

 

3.3. Para a classificação dos serviços serão adotados os seguintes critérios: 

 

3.3.1. Serão classificados os serviços que alcançarem o mínimo de 14,5 pontos da pontuação 

total. 

 

3.3.2. Caso o serviço apresente pontuação total entre 14,5 (quatorze e meio) pontos e 16 pontos, 

será concedido um prazo de 6 (seis) meses após a assinatura do contrato para adequação 

dos quesitos até atingir no mínimo 20,0 (vinte) pontos. A falta de adequação dos quesitos 

levará à aplicação das penalidades previstas em contrato nas cláusulas:  DAS 

PENALIDADES e DA RESCISÃO. 

 

3.3.3. Um ano após assinatura do contrato, todos os serviços serão reavaliados utilizando os 

critérios de julgamento presentes neste Anexo IV e deverão alcançar e/ou manter a 

pontuação mínima de 20 (vinte) pontos. 

 

3.3.4. Estas avaliações fazem parte da regulação e não excluem as visitas e ações realizadas 

pela equipe para o controle e avaliação assistencial, que poderão acontecer com a 

periodicidade que se fizerem necessárias. 

 

OBS.: Em caso de empate, será considerado melhor classificado o prestador que obtiver 

maior pontuação no Item A – Recursos Humanos. Prevalecendo o empate, será 

considerado melhor classificado o prestador que obtiver maior pontuação nos 

Itens B – Atendimento ao Usuário, e prontuário C – Área Física / Equipamentos 

e D - Biossegurança, respectivamente. Prevalecendo o empate, será considerado 

melhor classificado o prestador que obtiver maior pontuação na soma dos subitens 

A.4 ao A.7. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

[ Logomarca da Empresa ]  

 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 006/2022 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa ..................... com sede na ....................... n.º ............. Bairro ..........................., cidade de 

....................., inscrita no CNPJ n.º ......................................., por intermédio de seu/sua 

representante legal o/a Sr./a. ..............................................., portador/a da Carteira de Identidade 

R.G. n.º................... e do CPF n.º ......................... 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.  

 

 

 

 

 

Declara empregar menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz:  

 

[  ] SIM 

 

[  ] NÂO 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 20XX. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a responsável legal da empresa/instituição 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

[ Logomarca da Empresa ]  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Edital de Chamamento Público n.º XXX/20XX  

 

 

 

 

 

A empresa .............................. (razão social) ............................. inscrita no CNPJ n.º ........................, 

com sede na .......................... n.º.........., cidade ...................., Estado ........................., por intermédio 

do/a seu/sua representante legal, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 20XX. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a responsável legal da empresa/instituição 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

 

[ Logomarca da Empresa ]  

 

 

 

Edital de Chamamento Público n.º XXX/20XX  

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da ............................................ (Razão Social do 

Interessado), inscrita no CNPJ sob o n.º .........................., sediada no ................................. (endereço 

completo), envolvidos na execução do objeto do credenciamento mencionado acima não incorrem 

nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das 

empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 

 

I - Representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político; 

 

II - Condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao 

contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 

prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 20XX. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a responsável legal da empresa/instituição 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E A 

EMPRESA ...................................................... 

 

 

O Município de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.715.383/0001-40, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo(a) seu(sua) Secretário(a) ........................, 

doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ..................................................., inscrita no 

CNPJ sob o n.º ......................................, situada ......................................................., representada 

por ................................................, inscrito(a) no CPF sob o n.º ........................................, neste ato 

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato decorrente do chamamento público n.º 

006/2022, processo administrativo n.º 04.001.195.22.36, em conformidade com as Leis Federais n.º 

8.080/1990, n.º 13.709/2018, n.º 12.527/2011, n.º 8.666/1993 e suas posteriores modificações, a Lei 

Municipal n.º 11.129/2018 e os Decretos Municipais n.º 10.710/2001, n.º 16.736/2017, n.º 

11.245/2003, n.º 15.113/2013 e n.º 15.185/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente contrato é o credenciamento da empresa habilitada para prestação de 

serviços de terapia de reabilitação.  

 

1.2. O escopo do presente contrato consiste na oferta da(s) seguinte(s) especialidade(s) e serviço(s):    

Reabilitação em Neurofuncional Infantil; e Reabilitação em Disfunção Osteomuscular.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

2.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s): 

 

2302.3401.10.302.114.2891.0001.339039.61.00.50 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

3.1. O valor estimado do presente contrato para o período de vigência é de R$.................... 

(......................................................................), conforme os preços de remuneração constantes 

na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema 

Único de Saúde - SUS. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O presente contrato terá sua vigência de ........ (...................................) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/1993.  

 

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

em vigor. 
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
 

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

épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 
 

6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos 

adicionais ou alteração conceitual dos projetos. 

 

6.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

 

6.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

 

6.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o 

interesse público. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Cumprir fiel e integralmente o contrato celebrado, velando para que os serviços se realizem 

com esmero e perfeição, assumindo inteira responsabilidade por sua execução. 

 

7.2. Garantir aos usuários da rede SUS/BH a equidade no atendimento e os mesmos padrões técnicos 

e de serviços de assistência à saúde dispensados a todos os demais pacientes da 

CONTRATADA, utilizando-se de todo seu arsenal tecnológico disponível, quando se fizer 

necessário. 

 

7.3. Estar regularmente habilitado dentro de sua(s) especialização(ões) a prestar atendimentos aos 

usuários da rede SUS/BH diariamente e sem qualquer tipo de restrição. 

 

7.4. Prestar serviço compatível com o objeto e as especificações exigidas neste documento e seus 

Anexos, bem como atender aos critérios técnicos descritos pelos profissionais da 

CONTRATANTE na Ordem de Serviço. 

 

7.5. Notificar, por escrito, em até 10 (dez) dias corridos, toda e qualquer alteração em seus dados 

cadastrais junto à SMSA/BH, bem como efetuar a devida atualização junto ao SUCAF: na razão 

social; no controle acionário ou sócios; na diretoria; no contrato ou estatuto social; no endereço; 

no Responsável Técnico; e nos dados bancários do contratado. 

 

7.6. Manter em perfeita regularidade suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e/ou fiscais, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas 

atividades, devendo apresentar à SMSA/BH, sempre que esta julgar necessário, as 

comprovações dessa regularidade, reservando-se ao município de Belo Horizonte, por 

intermédio desta Secretaria, o direito de recusar ou sustar a prestação de serviços fora das 

normas estabelecidas. 
 

7.7. Fornecer à SMSA/BH, quando por esta for solicitado e mediante acordo quanto ao prazo de 

entrega, relatórios periódicos ou pontuais que retratem a assistência prestada observada as 

questões éticas e o sigilo profissional, bem como quaisquer outros que vierem a ser exigidos 

por força de lei ou regulamentação específica, desde que referentes ao objeto do presente 

instrumento.  
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7.8. Justificar aos usuários da rede SUS/BH ou ao seu responsável, por escrito, os motivos que o 

impossibilitaram de realizar o atendimento ou qualquer ato profissional compreendido no 

objeto deste contrato. 

 

7.9. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do não 

cumprimento desta cláusula e assume as despesas decorrentes de estorno causado pela falta de 

informação (notificação) de alteração da conta corrente.  

 

7.10. Não delegar ou transferir à terceiros a prestação de serviços ora pactuados, sem prévia 

autorização, por escrito, da contratada. 

 

7.11. A CONTRATADA deverá possuir um/uma responsável técnico/a encarregado/a por garantir 

a qualidade dos serviços de assistência à saúde disponibilizados pelo prestador aos usuários 

da rede SUS/BH. 

 

7.12. O contratado e o/a seu/sua responsável técnico/a deverão estar regulares com seus respectivos 

Conselhos Regionais. 

 

7.13. Considera-se profissional do estabelecimento do contratado: 

 

a. Profissional que tenha vínculo empregatício com o contratado; 

 

b. Profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviços ao 

contratado; 

 

c. Profissional que, não estando enquadrado nas categorias referidas nos itens “a” e “b”, 

seja admitido pelo contratado em suas instalações para prestar determinado serviço de 

responsabilidade do contratado perante o contratante; e 

 

d. Grupo, empresa, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades 

na área de assistência à saúde ao contratado. 

 

7.14. O/A responsável técnico/a da contratada obriga-se ao fiel cumprimento das cláusulas 

estabelecidas no contrato sendo solidária em caso de descumprimento. 

 

7.15. Ao CONTRATADO cabe o dever de segurança pelos serviços de assistência à saúde 

prestados, na forma deste contrato, aos usuários da rede SUS/BH. 

 

7.16. É vedado ao CONTRATADO utilizar ou permitir que terceiro utilize usuário da rede SUS/BH 

para fins de experimentação ou ensino, ressalvando-se no tocante ao ensino, a assistência de 

“Médico Residente” e/ou “Estagiário” sob direta supervisão de profissional docente 

habilitado. 

 

7.17. É vedada a cobrança pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE e/ou aos usuários da rede 

SUS/BH, sob qualquer título ou pretexto, de adicionais, taxas, materiais e/ou valores 

complementares àqueles estabelecidos no Anexo II – Grupo de procedimentos por modalidade 

de reabilitação e planilhas, sob pena do não pagamento das despesas pelo CONTRATANTE, 

por descumprimento contratual, sujeito a aplicação das penalidades cabíveis. 

 

7.18. Os documentos administrativos e clínicos que comprovam os atendimentos prestados devem 

ficar arquivados por no mínimo 05 (cinco) anos e à disposição da SMSA/BH para eventuais 

auditorias. 
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7.19. São de inteira responsabilidade do contratado a manutenção e calibração dos equipamentos e 

instrumentos, quando necessários a assistência, visando o seu bom estado de funcionamento 

e execução correta dos serviços, obedecendo as Recomendações da Diretoria Colegiada 

(RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

7.20. Os produtos para a saúde e/ou os materiais utilizados na assistência prestada aos usuários do 

SUS/BH deverão estar devidamente registrados na ANVISA. 

 

7.21. 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 executados e ser atualizados mensalmente. 

 

7.22. A contratada deverá alimentar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) ou outro sistema 

de informação que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em substituição ou complementar a este. 

 

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

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

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

SMSA com proposta de solução visando a não interrupção da assistência. 

 

7.24. Manter arquivo com os prontuários dos usuários atendidos pelo prazo mínimo de 20 (vinte) 

anos, ressalvados outros prazos previstos em lei e, liberação da segunda via até 48 horas após 

a solicitação da SMSA/BH. 

 

7.25. Esclarecer ao usuário do SUS/BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos serviços ofertados. 

 

7.26. Cumprir as normas estabelecidas pela SMSA para tratamento de Reabilitação, contidas no 

Anexo I. 

 

7.27. Solicitar antecipadamente autorização, com o prazo mínimo de 30 dias, a Regulação da 

Reabilitação - SMSA, Coordenação de Reabilitação e Controle e Avaliação por meio de 

ofício, em caso de necessidade de paralisação temporária do serviço. Caso seja autorizado, 

notificar os pacientes da suspensão temporária do serviço. Não será permitida a suspensão dos 

serviços sem anuência da SMSA.  

 

7.28. O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto deste credenciamento e deverá 

realizar, efetivamente, a modalidade de reabilitação ofertada. 

 

7.29. Caberá ao contratado a obediência às normas de qualidade de atendimento impostas pelo 

Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária ou outra entidade reguladora da atividade 

exercida, reservando-se à SMSA/BH o direito de recusar e sustar a prestação de serviços 

daqueles que não se adequarem às normas estabelecidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

8.1. Promover a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, sem que isso exclua 

nem reduza a responsabilidade do contratado por danos causados diretamente à Administração 

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

 

8.2. Pagar as faturas apresentadas pelo CONTRATADO que correspondam aos serviços 
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efetivamente prestados/atestados. 

 

8.3. Manter o CONTRATADO atualizado quanto às normas, aos procedimentos e aos métodos 

vigentes, observando a antecedência necessária para a efetiva adequação do CONTRATADO 

às novas orientações. 

 

8.4. Designar representante da SMSA/BH para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços 

prestados, nos termos do Decreto Municipal n.º 15.185/2013 e do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8.5. Esclarecer aos usuários da rede SUS/BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pelo contratado.  

 

8.6. O CONTRATANTE não será responsabilizado nem arcará com as despesas referentes a 

procedimentos eletivos não autorizados previamente, bem como de usuários que não estejam 

devidamente identificados. 

 

8.7. Fica a SMSA/BH autorizada a rever as faturas emitidas pelo contratado, por até 05 (cinco) anos 

após o término do contrato, podendo, com o objetivo de promover a regularização da situação, 

e sem prejuízo de outras medidas que julgar oportunas, deduzir, em fatura que for devida ao 

contratado, qualquer quantia indevidamente paga. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão realizadas conforme o disposto 

a seguir: 

 

9.1.1. O contratado apresentará sua produção mensalmente até o terceiro dia útil  

do mês subsequente a prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma  

definido pelo SETOR DE PROCESSAMENTO/GCOAS/DMAC/SMSA,  

as faturas digitadas nos sistemas específicos do DATA SUS/MS: Boletim de  

Produção Ambulatorial (BPAC) e Boletim de Produção Ambulatorial 

Individualizado (BPAI), ou a outros que vierem a sucedê-los ou que a estes forem 

acrescidos.  

 

9.1.2. O contratado deverá apresentar a planilha de produção em modelo determinado  

pelo Ministério da Saúde. Essa produção será repassada em planilha Excel  

por meio eletrônico à Gerência de Controle e Avaliação (GECAV) e à Regulação  

de Reabilitação, através dos seguintes endereços eletrônicos: gecav@pbh.gov.br e 

reg.reabil@pbh.gov.br.  

 

9.1.3. Após o processamento pelo SETOR DE PROCESSAMENTO/GCOAS/DMAC/ 

SMSA-BH, o contratado receberá, até o quinto dia útil do mês subsequente à 

apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados, 

ressalvando os procedimentos da rubrica FAEC que dependem da transferência do 

Ministério da Saúde. 

 

9.1.4. A GECAV/DMAC/SMSA-BH recebe a informação sobre o faturamento do contratado 

do SETOR DE PROCESSAMENTO/GCOAS/DMAC/SMSA-BH, após o dia 20 de 

cada mês subsequente à competência da produção apresentada. Analisa a produção 

de forma quantitativa, com base em série histórica e demandas eventuais negociadas 

com o contratado e verifica duplicidade de dados inconsistentes. 

 

mailto:XXXXX@pbh.gov.br
mailto:reg.reabil@pbh.gov.br
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9.1.5. Encontradas irregularidades, a GECAV/DMAC/SMSA-BH faz contato eletrônico com 

o contratado, na tentativa de obtenção de justificativa sobre as irregularidades. Havendo 

consenso quanto à regularidade ou não do evento, a produção apresentada será 

considerada ou será emitida glosa. 

 

9.1.6. Não havendo consenso entre as partes, a GECAV/DMAC/SMSA-BH encaminhará 

ofício dando ao contratado prazo de 07 dias úteis para se manifestar. Após esse prazo, 

caso o contratado não conteste, a glosa será efetuada. Caso o contratado se 

manifeste, será agendada reunião para verificação de documentos e finalização do 

processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

habilitado e/ou do contratado, sujeitando-o às seguintes penalidades:  

 

10.1.1. Advertência;  

 

10.1.2. Multa nos seguintes percentuais:  

 

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

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

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas; 

 

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

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

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

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

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

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

 

g. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do mesmo. 
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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.  

 

10.1.3. 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 n.º 10.520/2002.  

 

10.1.4. 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 n.º 8.666/1993.  

 

10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo/a Diretor/a competente.  

 

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

imediatamente subsequente à sua aplicação. 

 

10.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo/a Secretário/a Municipal 

Adjunto/a competente.  

 

10.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo/a Secretário/a Municipal 

competente.  

 

10.5. 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.   

 

10.6. 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.  

 

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

para apresentação de recurso.  

 

10.8. 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.  

 

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

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  

 

10.9. 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. 

 

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

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível.  

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato formal e unilateral do município de Belo 
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Horizonte nos casos enumerados no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, 

pela inexecução total ou parcial deste instrumento, ou pelo descumprimento das normas em 

vigor nesta Secretaria, assegurado o contraditório e ampla defesa do CONTRATADO. 

 

11.2. No caso da rescisão prevista no item anterior, o município de Belo Horizonte deverá comunicar 

o CONTRATADO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a formalização do 

descredenciamento, sem prejuízo dos serviços já prestados e sem que caiba ao 

CONTRATADO quaisquer direitos, vantagens e/ou indenizações. 

 

11.3. São causas de rescisão do contrato a reincidência no descumprimento de quaisquer das 

condições elencadas no presente contrato, bem como a prática de atos que caracterizem má-

fé em relação ao município de Belo Horizonte e/ou aos usuários da rede SUS/BH, sem 

prejuízo das causas previstas na Lei n.º 8.666/1993. 

  

11.4. A ausência da prestação de serviços do CONTRATADO aos usuários da rede SUS/BH, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias ininterruptos, poderá implicar, após avaliação técnica sobre a 

conveniência da manutenção do credenciamento, alteração ou rescisão do contrato, mediante 

simples aviso extrajudicial. 

 

11.5. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato mediante simples aviso 

extrajudicial, por conveniência administrativa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

por ato unilateral, reduzido a termo, precedido de decisão escrita e fundamentada do/a 

Secretária Municipal da SMSA/BH ou pessoa por ele/ela indicada. 

 

11.6. Em caso de rescisão, 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 CONTRATADO negligenciar 

a prestação dos serviços, a multa poderá ser duplicada. 

 

11.7. Da decisão do município de Belo Horizonte de rescindir o contrato, cabe ao CONTRATADO 

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

 

11.8. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, o município de 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso 

de dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 
 

13.1. 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 n.º 13.709/2018, 

suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 

presente instrumento contratual. 

 

13.2. 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 
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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. 

 

13.3. 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. 

 

13.4. 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. 

 

13.5. 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. 

 

13.5.1. 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. 

 

13.6. 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. 

 

13.6.1. 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. 

 

13.6.1.1. 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. 

 

13.7. O CONTRATADO deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de 

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

 

13.7.1. 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. 

 

13.7.2. O Contratado que descumprir nos termos da Lei n.º 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. 

 

13.8. O CONTRATADO fica obrigado a manter preposto para comunicação com a 

CONTRATANTE para os assuntos pertinentes à Lei n.º 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores. 

 

13.9. 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 
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como, entre o Contratado e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou 

prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei n.º 13.709/2018, suas alterações 

e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

13.10. 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 QUARTA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

14.1. A execução do presente CONTRATO será avaliada pelos órgãos da CONTRATANTE, 

mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento 

das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento. 

 

14.2. A CONTRATANTE realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por 

meio de auditorias, treinamentos, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, 

sob responsabilidade da Gerência da Rede Ambulatorial Especializada (GERAE) e suas 

unidades administrativas. 

 

14.3. O CONTRATADO proporcionará todas as facilidades e os acessos necessários ao pessoal que 

a CONTRATANTE designar para exercer a função fiscalizadora, bem como a qualquer outro 

servidor da Secretaria no desempenho de suas funções, respeitados os preceitos éticos. 

 

14.4. O CONTRATADO se obriga a permitir dentro de suas dependências o acesso de equipe 

multiprofissional de auditoria da CONTRANTATE, prévia e formalmente designada pela 

SMSA/PBH, que pode inclusive ter acesso aos prontuários médicos pertinentes, respeitando-

se as regras de sigilo médico, bem como a verificação de instalações e equipamentos nas suas 

dependências e de auditoria comprobatória de qualidade de atendimentos. 

 

14.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer controle sobre o movimento dos 

atendimentos, objetivando evitar que as despesas resultantes deste contrato ultrapassem os 

limites orçamentários. 

 

14.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo 

interesse, o exato cumprimento deste contrato, inclusive verificando a procedência dos 

fornecimentos declarados, a efetiva realização dos serviços contratados e a observância do 

regime assistencial. 

 

14.7. A fiscalização terá por objeto as condições para prestação dos serviços e o controle da 

assistência prestada, cabendo exclusivamente ao CONTRATADO a responsabilidade integral 

pela normalidade e eficiência técnica da prestação assistencial e fornecimentos realizados. 

 

14.8. A fiscalização realizada pela CONTRATANTE não elidirá nem reduzirá a responsabilidade 

do CONTRATADO de sua administração e prepostos, inclusive perante terceiros, proveniente 

de qualquer ação indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência jamais implicará 

corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GLOSAS 

 

15.1. As contas apresentadas pelo CONTRATADO passarão por auditoria técnica e conferência 

administrativa da CONTRATANTE a fim de verificar a conformidade da documentação, dos 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 006/2022                                                                                         Página 102 de 135 
  

padrões estabelecidos, dos processos aplicados e os resultados alcançados, de forma a aferir a 

adequação aos critérios e parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade, mediante exame 

analítico. 

 

15.1.1. Poderá ser exigido do CONTRATADO a apresentação de informações e/ou 

documentos complementares para a realização da análise administrativa e/ou técnica. 

 

15.1.2. Constatada inconsistência administrativa ou técnica na análise de que trata o item 15.1, 

as respectivas despesas serão objeto de glosa fundamentada. 

 

15.2. As contas glosadas pelas revisões técnicas e administrativas serão notificadas através de ofício 

e o CONTRATADO terá o prazo de .......... (...........................) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da notificação, para apresentação formal de recurso. 

 

15.3. O recurso de glosa apresentado tempestivamente pelo CONTRATADO será analisado em um 

prazo máximo de .......... (....................) dias úteis, contados da data do seu recebimento pela 

CONTRATANTE. 

 

15.4. Após análise do recurso de glosa e caso seja comprovado o cabimento total ou parcial da 

cobrança pelo prestador credenciado, a CONTRATANTE solicitará ao CONTRATADO nota 

fiscal e demais documentos necessários para a realização do pagamento. 

 

15.5. Caso os pagamentos dos procedimentos glosados, não cabíveis de recurso ou não 

questionados, já tenham sido efetuados, fica a CONTRATANTE autorizada a debitar o valor 

pago indevidamente no(s) processamento(s) seguinte(s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS ALTERAÇÕES 

 

16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 8.666/93, 

desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente. 

 

16.1.1. O objeto deste contrato poderá ser suprimido ou acrescido até 25% (vinte e cinco), 

desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo art. 65, §1º da Lei 

Federal n.º 8.666/1993 havendo interesse entre as partes, conforme estabelecido no § 

2º, II deste mesmo artigo. 

 

16.2. Qualquer alteração do presente contrato, desde que legalmente permitida, será objeto de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer 

operação financeira. 

 

17.2. É vedada a subcontratação acima de 30% (trinta por cento), cessão ou transferência, no todo 

ou em parte do contrato celebrado a terceiros, sem a prévia autorização formal da contratante, 

e também, quando, por força de fusão, cisão ou incorporação do contratado, não for 

comunicado à contratante até 5 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente 

registrados, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com o 

art. 78, VI, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
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17.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei n.º 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990  – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS ANEXOS 

 

18.1. Vincula-se ao presente contrato o instrumento convocatório, bem como a proposta da 

Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei n.º 8.666/1993 e são anexos ao presente 

instrumento e dele fazem parte integrante:  

 

 Anexo I: Termo de Referência;  

 Anexo II: Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS.  

 Anexo III: Notas técnicas  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

 

19.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Belo 

Horizonte, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 

de 1993. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 

 

20.1.  As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato.  

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _____de ____________________de __________ 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Secretário/a Municipal de Saúde 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante da empresa Contratada 
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ANEXO I DO CONTRATO 

 

 

[CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL] 
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ANEXO II 

 

GRUPO DE PROCEDIMENTOS POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO E 

PLANILHAS 

 

1. A planilha abaixo é uma estimativa de gasto por modalidade e procedimento, cabendo à 

contratante estabelecer anualmente a Ficha de Programação Orçamentária de cada contratado a fim 

de estabelecer os procedimentos e valores a serem prestados para aquele ano. 

 

 

REABILITAÇÃO 

QUANTITATIVO 

TOTAL ESTIMADO 

ANUAL 

QUANTITATIVO 

TOTAL ESTIMADO 

PARA 60 MESES 

VALOR 

ESTIMADO 

ANUAL 

VALOR 

ESTIMADO 

PARA 60 MESES 

NEUROFUNCIONAL 

IINFANTIL 
15.620 78.100 R$ 276.000,00 R$ 1.380.000,00 

DISFUNÇÃO 

OSTEOMUSCULAR 
64.252 321.260 R$ 408.000,00 R$ 2.040.000,00 

TOTAL 79.872 399.360 R$ 684.000,00 R$ 3.420.000,00 

 

2. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta de acordo com seu perfil de atendimento 

e contendo o GRUPO dos procedimentos por modalidades de Reabilitação, conforme a descrição 

abaixo constante na Tabela Unificada do Ministério da Saúde. 

 

GRUPO 01 – Reabilitação em Neurofuncional Infantil: 

 

03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico): Destina-se à consulta, atendimento e acompanhamento de pacientes realizado por 

profissionais de nível superior (exceto médico). (R$6,30) 

 

03.01.07.002-4 – Acompanhamento paciente em reabilitação em comunicação alternativa: Destina-

se ao treinamento para utilização de recursos alternativos de comunicação, visando a aquisição de 

habilidades que favoreçam a reinserção social do paciente. (R$17,67) 

 

03.01.07.007-5 – Atendimento/acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento 

neuropsicomotor: Destina-se à avaliação, estimulação e orientação relacionados ao 

neurodesenvolvimento do paciente. (R$ 17,67) 

 

03.02.04.002-1 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório sem 

complicações sistêmicas. Consiste na assistência fisioterapêutica em pacientes com transtorno 

respiratório clínico, requerendo reexpansibilidade pulmonar e reeducação da cinesia respiratória, 

proporcionando a boa função respiratória e favorecendo a melhora na capacidade física geral. 

(R$6,35) 

 

03.02.06.001-4 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinético-

funcionais sem complicações sistêmicas: Atendimento fisioterapêutico, visando manutenção do 

tônus muscular, minimizando as alterações sensorial e/ou perceptual, treinamento das alterações de 

equilíbrio, coordenação motora, marcha e reeducação cardiorrespiratória. (R$4,67) 

 

03.02.06.002-2 – Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinético-

funcionais com complicações sistêmicas: Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré-

operatório, pós-operatório ou clínica que apresentam complicações sistêmicas, visando manter a 
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capacidade física não acometida, evitar complicações da imobilização, estimulação sensório-motora 

e maximizar a função respiratória. (R$6,35) 

 

03.02.06.003-0 – Atendimento fisioterapêutico nas desordens desenvolvimento neuromotor: 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de controle sensório motor, 

visando a estimulação sensório-motora, alterações do tônus muscular, alterações sensorial e/ou 

perceptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenação motora, marcha reeducação 

cardiorrespiratória. (R$4,67) 

 

03.02.06.004-9 – Atendimento fisioterapêutico em paciente c/ comprometimento cognitivo: 

Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de controle sensório motor 

sem condição de participação, visando a estimulação sensório-motora e cognitiva, alterações do 

tônus muscular, sensorial e/ou perceptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenação 

motora e marcha reeducação cardiorrespiratória. (R$6,35) 

 

03.02.06.005-7 – Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós-operatório de neurocirurgia: 

Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de complicações, 

minimizando e tratando complicações neurológicas respiratórias, motoras e circulatórias. (R$6,35). 

 

GRUPO 2 - Reabilitação em Disfunção Osteomuscular: 

 

03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto 

médico): Destina-se à consulta, atendimento e acompanhamento de pacientes realizado por 

profissionais de nível superior (exceto médico). (R$6,30) 

 

03.02.05.001-9 – Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções 

musculoesqueléticas: Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de 

complicações respiratórias, motoras e circulatórias. (R$ 6,35) 

 

03.02.05.002-7 – Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras: Atendimento 

fisioterapêutico em paciente com alterações motoras de origem traumatológica, ortopédicas, 

reumatológicas, hematológica, infecciosa visando o preparo para a cirurgia e minimizando e 

tratando as complicações respiratórias, motoras e circulatórias. (R$4,67) 

 

03.02.07.003-6 – Atendimento fisioterapêutico a paciente com sequelas por queimaduras (médio e 

grande queimados): Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam sequelas, 

complicações por traumas de queimaduras, minimizar as alterações sensorial e/ou perceptual, 

manter e restaurar a capacidade física, tratar complicações respiratórias, promover a expansibilidade 

e mobilidade torácica. (R$4,67) 

 

03.02.07.001-0 – Atendimento fisioterapêutico em paciente médio queimado: Atendimento 

fisioterapêutico em pacientes que apresentam complicações por traumas de queimaduras, visando 

minimizar as alterações de controle motor, por meio da estimulação sensório-motora; minimizar as 

alterações sensorial e/ou perceptual; evitar complicação de imobilização prevenir e/ou tratar 

retrações e contraturas; prevenir e/ou tratar complicações respiratória e promover expansibilidade e 

mobilidade torácica. (R$4,67) 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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 ANEXO IX 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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