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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO
N.º 002/2019
Processo 04-001.664/18-59

 PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES:
 A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO,

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

1 – DO PREÂMBULO:
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1.1.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, através da Comissão Especial de
Licitação (CEL), torna público, para conhecimento dos PRESTADORES interessados, que
receberá, a partir da data da publicação do edital no Diário Oficial do Município,
durante 30 (trinta) dias corridos, no horário de 08:00 às 17:30 horas, na Avenida Afonso
Pena, n 2.336 – 6 andar – Bairro Funcionários, propostas para credenciamento de
Pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços de Saúde, localizados no município de Belo
Horizonte, que tenham interesse em executar procedimento de Assistência em
Reabilitação abrangendo Neurofuncional, Ortopedia, Uroginecologia, Cardiovascular,
Pneumofuncional e Auditiva aos usuários do SUS, com o fornecimento do serviço preço Tabela SUS.

1.2.

O presente Edital será regido em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas
alterações, Lei Complementar n.º 101/00, Decreto Municipal n.º 10.710/01, Decreto
Municipal n.º 11.245/03, nº 15.113/13, Portaria n.º 388/99, Portaria do Ministério da Saúde
nº 1272/2013 e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as
exigências sanitárias.

1.3.

À Comissão Especial de Licitação (CEL) da SMSA caberá a realização de procedimentos
de chamamentos públicos, cabendo a esta a competência para o exame dos documentos
aos chamamentos públicos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte.

2 – DO OBJETO:
2.1.

Constitui objeto do presente certame a contratação, de forma complementar, de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de saúde localizadas no município de Belo Horizonte,
que tenham interesse em executar procedimento de assistência em Reabilitação,
abrangendo Neurofuncional, Ortopedia, Uroginecologia, Cardiovascular, Pneumofuncional
e Auditiva aos usuários do SUS, em conformidade com a Carta Constitucional em seu art.
199, § 1º combinado com o art. 24 da Lei Federal 8.080/90, sob o sistema de Chamada
Pública para Credenciamento nos moldes deste Edital e seus anexos. Os serviços a serem
contratados deverão enquadrar-se nos grupos e preços definidos pela Tabela de
Procedimentos SIA/SUS, nos moldes deste Edital e seus Anexos.

2.2.

A contratação dos Serviços de Reabilitação é necessária para atender às demandas
oriundas do município de Belo Horizonte. Estes serviços são ofertados pela rede SUS-BH.
Entretanto, não há capacidade operacional para atender a toda a demanda somente com
os serviços da rede própria.

2.3.

Serão contratados Serviços de Reabilitação na modalidade Neurofuncional Adulto e
Infantil, Ortopedia, Uroginecologia, Cardiovascular, Pneumofuncional e Auditiva. Serão
contratados até 389.656 procedimentos no grupo de Neurofuncional Adulto e Infantil,
252.542 no grupo de Ortopedia, 18.528 no grupo de Uroginecologia, 6.545 no grupo de
Cardiovascular, 9.888 no Pneumofuncional e 46.317 no grupo de Auditiva no decorrer de
um ano.

2.4.

O Serviço deverá disponibilizar estimadamente (anual):
 Reabilitação Neurofuncional – 389.656 procedimentos;
 Reabilitação Ortopédica – 252.542 procedimentos;
 Reabilitação Uroginecológica – 18.528 procedimentos;
 Reabilitação Cardiovascular – 6.545 procedimentos;
 Reabilitação Pneumofuncional – 9.888 procedimentos;
 Reabilitação Auditiva – 46.317 procedimentos.
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2.5.

A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim a
quantidade que lhe interessar para atender a demanda da SMSA/SUS-BH.

2.6.

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

CRITÉRIOS TÉCNICOS
REABILITAÇÃO.

PARA A OFERTA DO

SERVIÇO

DE

ANEXO II

GRUPO DE PROCEDIMENTO POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO
E PLANILHAS.

ANEXO III

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS.

ANEXO IV

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA
JURÍDICA

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PRESTADOR QUE NÃO VIOLA AS
SITUAÇÕES DISPOSTAS NO ARTIGO 9º, DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93 E/OU § 4º, DO ARTIGO 26, DA LEI FEDERAL Nº 8.080/90.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS

ANEXO IX

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE OFERTA DE
SERVIÇOS

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO .

ANEXO XI

TERMO DE REFERÊNCIA.

3 – DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
3.1.

As solicitações de esclarecimentos referentes ao processo de credenciamento deverão ser
enviadas em até 03 (três) dias úteis anteriores à data limite para a entrega do envelope de
“Documentação de Habilitação” e de “Proposta”. Os referidos esclarecimentos poderão ser
encaminhados para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou poderão ser entregues diretamente
nas dependências da Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, situada na
Avenida Afonso Pena, 2336, 6º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG.

3.2.

As respostas referentes aos esclarecimentos serão disponibilizadas diretamente no “site”
www.pbh.gov.br, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados por todos
os interessados.

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1.

Poderão participar do presente Credenciamento, pessoas jurídicas, que satisfaçam as
condições fixadas neste Edital e seus Anexos observados os preceitos do Decreto
Municipal nº 11.245/03.
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4.2.

Para atender ao exigido no subitem 6.9.1, ou no subitem 6.9.2 deste Edital, os
interessados deverão requerer seu REGISTRO CADASTRAL - CRC junto à GERÊNCIA
DE CADASTRO DE FORNECEDOR.
4.2.1. O endereço da GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDOR da PBH é: Rua dos
Caetés, 342 – Guichê do SUCAF, Centro – BH RESOLVE- Telefones: (31) 32774677 ou 3277-4688.
4.2.2. Informações sobre o Certificado de Registro Cadastral – SUCAF poderão também
ser obtidas pelo site www.pbh.gov.br/sucaf, ou pelos telefones 3277-4677 e 32774688.

4.3.

O interessado também deverá estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES.

4.4.

O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto do Credenciamento.

4.5.

O interessado deverá realizar, efetivamente, o procedimento ofertado.

4.6.

A base territorial do interessado deverá estar localizada no Município de Belo Horizonte.

4.7.

O interessado deverá cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no
Código Sanitário Municipal de Belo Horizonte, bem como, Lei Municipal nº7031/96; e RDC
050/02 (aplicável para estabelecimento construídos a partir do Exercício 2002, ou quando
houver reformas em qualquer estabelecimento), Portaria nº 818/GM de 05/06/2001; Lei
Municipal nº8574 de 23/05/2003; Deliberação CIB-SUS-MG Nº057 de 11/11/2003;
Deliberação CIB-SUS-MG Nº085 de Abril/2004; Deliberação CIB-SUS-MG Nº593 de
21/10/2009 e demais normas legais e regulamentadas aplicadas.

4.8.

A FCES – Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde deverá ser compatível com o
objeto deste Credenciamento.

4.9.

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se
enquadrarem em quaisquer das situações a seguir:
4.9.1.

Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

4.9.2.

Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;

4.9.3.

Tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;

4.9.4.

Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

4.9.5.

Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.

5 – DA ENTREGA DO ENVELOPE (ÚNICO):
5.1.

A documentação exigida neste Edital e a proposta escrita deverão vir em 01 (um) único
envelope fechado, contendo em sua pare frontal os seguintes dizeres:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: ..............
CNPJ: ...............(obrigatório)
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO N.º 002/2019.
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
5.2.

O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA exigidas neste Edital deverá
ser entregue pelos interessados, a partir da data da publicação do edital no Diário Oficial
do Município, durante 30 (trinta) dias corridos, no horário de 08:00 às 17:30 horas no
seguinte endereço:
 Avenida Afonso Pena, n.º 2.366 – 6º andar – Bairro Funcionários – BH, no protocolo da
Comissão Especial de Licitação.

5.3.

O envelope entregue em local diferente não será objeto de análise.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:
6.1. Poderão participar do presente Credenciamento, pessoas jurídicas, que satisfaçam as
condições fixadas neste Edital e seus Anexos observados os preceitos do Decreto
Municipal nº 11.245/03.
6.2. Para atender ao exigido no subitem 6.9.1 (caso seja qualificado como credenciado, para
fins de contratação), ou no subitem 6.9.2, os interessados deverão requerer seu
REGISTRO CADASTRAL - CRC junto à GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDOR.
6.2.1. O endereço da GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDOR da PBH é: Rua dos
Caetés, 342 – Guichê do SUCAF, Centro – BH RESOLVE- Telefones: (31) 32774677 ou 3277-4688.
6.2.2. Informações sobre o Certificado de Registro Cadastral – SUCAF poderão também
ser obtidas pelo site www.pbh.gov.br/sucaf, ou pelos telefones 3277-4677 e 32774688.
6.3. O interessado também deverá estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES.
6.4. O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto do Credenciamento.
6.5. O interessado deverá realizar, efetivamente, o procedimento ofertado.
6.6.

A base territorial do interessado deverá estar localizada no Município de Belo
Horizonte.

6.7.

O interessado deverá cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis,
estabelecidas no Código Sanitário Municipal de Belo Horizonte, bem como, Lei
Municipal nº7031/96; e RDC 050/02 (aplicável para estabelecimento construídos a
partir do Exercício 2002, ou quando houver reformas em qualquer estabelecimento),
Portaria nº 818/GM de 05/06/2001; Lei Municipal nº8574 de 23/05/2003; Deliberação
CIB-SUS-MG Nº057 de 11/11/2003; Deliberação CIB-SUS-MG Nº085 de Abril/2004;
Deliberação CIB-SUS-MG Nº593 de 21/10/2009 e demais normas legais e
regulamentadas aplicadas.

6.8.

A FCES – Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde deverá ser compatível
com o objeto deste Credenciamento.
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6.9.

Ao(s) interessado(s)/Proponete(s) caberá a apresentação, em 1 (uma) via, dos
documentos abaixo descritos, conforme subitens 6.1 a 6.8 deste Edital
6.9.1.

Para os Interessados/Proponetes NÃO CADASTRADOS no SUCAF:
a) Protocolo de Requerimento do Registro Cadastral no SUCAF, caso seja
qualificado como credenciado, para fins de contratação.

6.9.2.

Para os prestadores interessados CADASTRADOS no SUCAF:
a) Certificado de Registro Cadastral no SUCAF.

6.9.3.

O prestador enquadrado nos subitens 6.9.1 ou 6.9.2 deverá apresentar
também os seguintes documentos:
a)

Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, ficando o
prestador obrigado a declarar a superveniência de qualquer fato, na
forma do § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 (conforme modelo
constante no Anexo V deste Edital).

b)

Declaração formal do prestador, atestando não possuir em seu quadro
funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, salvo os contratados na condição de aprendiz, a
partir de 14 (Quatorze) anos, conforme dispõe o artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição da República (conforme modelo constante no
Anexo VI deste Edital).

c)

Declaração do prestador que não viola as situações dispostas no artigo
9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, do artigo 26, da Lei Federal nº
8.080/90 (conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital).

d)

Declaração do prestador de que está de acordo, com os preços
estabelecidos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS e com as normas de prestação
de serviço no SUS, bem como as regras de pactuação (conforme
modelo constante no Anexo VIII deste Edital).

e)

Cópia autenticada do diploma de graduação e, se houver, de titulação
dos profissionais da equipe: médico e/ou fisioterapeuta, e/ou terapeuta
ocupacional e/ou fonoaudiólogo, e/ou psicólogo sendo que a habilitação
deve ser comprovada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
e pelos respectivos conselhos profissionais.

f)

Cópia autenticada do Certificado junto ao Conselho Regional de
Classe/Profissionais (CRM, CREFITO, CRF, CRP, CRSS e outros).

g)

Comprovação de carga horária de prestação na unidade.

h)

Registros do estabelecimento no Conselho de Classe competente.

i)

Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES.
6.10. Da forma de apresentação dos documentos:
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6.11.

a)

O Protocolo de Requerimento do Registro Cadastral no SUCAF, conforme
disposto no subitem 6.9.1 deverá ser apresentado em cópia autenticada ou então
em cópia simples, desde que acompanhada do original, para autenticação pela
Comissão de Licitação.

b)

O CRC- Certificado de Registro Cadastral, conforme disposto no subitem 6.9.2,
deverá ser apresentado em cópia autenticada ou então em cópia simples, desde
que acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitação.

c)

As Declarações exigidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 6.9.3, deverão
ser apresentadas em documento original, em papel timbrado ou com carimbo do
prestador.

d)

O documento exigido no subitem 6.9.3, alínea “e”, deverá ser apresentado em
cópia autenticada ou então em cópias simples, desde que acompanhados do
original, para autenticação pela Comissão de Licitação.

Será considerado habilitado o licitante que, tendo a proposta aprovada, atender ao disposto
abaixo:
6.11.1.

Se estiver CADASTRADO no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de
Fornecedores do Município de Belo Horizonte e possuir linha de serviço e material
compatível com o objeto desta licitação:
6.11.1.1 Estando em situação regular perante o SUCAF, deverá encaminhar à
CEL os documentos listados abaixo:
a)

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens
natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s).
a.1)

O(s) atestado(s) deverá(ao) estar emitido(s) em papel timbrado(s)
do(s) Órgão(s) ou da(s) empresa(s) que o expediu(ram), ou
deverá(ao) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida
identificação do responsável pela assinatura do atestado.

a.2)

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

b) Alvará de autorização sanitária emitido pelo órgão responsável pela
vigilância sanitária.
c) Comprovação de autorização de funcionamento do interessado junto ao
Ministério da Saúde, por intermédio da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
d) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor
nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição.
6.11.1.2 Estando em situação irregular perante o SUCAF (documentação
vencida), deverá apresentar ao Pregoeiro documento(s) regularizador
(es), em vigor na data da abertura do envelope.
6.11.1.3 A comprovação referida no subitem acima poderá ser realizada por
meio do Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF.
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6.11.2.

Se NÃO estiver cadastrado no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de
Fornecedores do Município de Belo Horizonte, o Interessado/Proponente deverá
enviar à Gerência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde da
PBH – GCOMP-SA (Avenida Afonso Pena, 2336, 6º andar, Savassi, CEP
30.130-012 / Telefones: (31) 3277-7735 ou 3277-7781) a documentação listada
nos subitens 6.11.2.1 a 6.11.2.5 deste Edital. Estes documentos deverão ser
apresentados em cópia autenticada ou então em cópia simples, desde que
acompanhada do original, para autenticação pela Comissão Especial de
Licitação (CEL). Caso o Interessado/Proponente seja qualificado como
credenciado, para fins de contratação, o mesmo deverá providenciar o
REGISTRO CADASTRAL – CRC, junto à GERÊNCIA DE CADASTRO E
SISTEMAS/SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA/PBH, à
GCOMP-SA.
6.11.2.1.
a)

Habilitação Jurídica

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.

e) Formulário preenchido indicando Linhas de Fornecimento de Material e/ou
Serviços, disponível no site www.pbh.gov.br/sucaf.
6.11.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)

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

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei.

c)

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.

d) 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 pela Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de Maio de 1943.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do inciso V
do artigo 29 da Lei 8.666/93.
6.11.2.3. Qualificação Técnica
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a)

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens
natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s).
a.1)

O(s) atestado(s) deverá(ao) estar emitido(s) em papel timbrado(s)
do(s) Órgão(s) ou da(s) empresa(s) que o expediu(ram), ou
deverá(ao) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida
identificação do responsável pela assinatura do atestado.

a.2)

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

b) Alvará de autorização sanitária emitido pelo órgão responsável pela
vigilância sanitária.
c) Comprovação de autorização de funcionamento do interessado junto ao
Ministério da Saúde, por intermédio da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

6.11.2.4
a)

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso.
a.1) Na hipótese em que a Certidão for positiva para recuperação judicial
ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de
recuperação em vigor.

6.11.2.5

Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador
menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição.

6.12. A Comissão de Licitação adotará os seguintes critérios para habilitar os prestadores
interessados no presente Credenciamento:
6.12.1. Quando for apresentado o Protocolo de Requerimento de Registro Cadastral no
SUCAF (subitens 6.9.1 e 6.10, alínea “a”), a Comissão de Licitação prosseguirá
com a análise dos documentos no momento em que ocorrer a homologação do
cadastro pelo órgão competente.
6.12.2. Os prestadores cadastrados no SUCAF, para que sejam habilitados, deverão estar
com situação ATIVA - documentos em vigor, que ficará demonstrada através de
relatório do SUCAF que será emitido pela Comissão de Licitação.

6.12.3. Serão inabilitados os interessados que:
a) Deixarem de apresentar, dentro do Envelope contendo documentação/proposta,
quaisquer dos documentos exigidos no item 6.9 deste Edital;
b) Não apresentarem os documentos na forma determinada no subitem 6.10 deste
Edital;
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c) Estiverem INATIVOS no SUCAF;
d)

Não possuírem
Credenciamento.

Linha

de

Serviço

compatível

com

o

objeto

deste

e) Não estiverem inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –
CNES.
f) Tiverem a FCES - Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde incompatível
com o objeto deste Credenciamento.
6.12.4. A inabilitação do interessado implicará na preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes deste Credenciamento.

7 – DA PROPOSTA:
7.1.

A proposta deverá ser apresentada no envelope contendo documentação e proposta,
conforme item 5 deste Edital, em duas vias, impressa por qualquer processo
eletrônico, em papel timbrado, com as páginas numeradas e rubricadas, em língua
nacional, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas, ou
omissões, devendo ser datada e assinada pelo representante do interessado.

7.2.

A proposta deverá conter, na forma e no conteúdo, as exigências deste Edital, e
especialmente:
7.2.1.

Razão social completa do interessado, CNPJ, Inscrição Estadual, Código
CNES, endereço, telefone e e-mail.

7.2.2.

Número do Credenciamento de Chamada Pública.

7.2.3.

Nome e número do Banco e da Agência e número da conta corrente.

7.2.4.

Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados contendo o elenco de
todos os procedimentos, conforme descrição do objeto/ código da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do
SUS, constante do Anexo I deste Edital.

7.2.5.

Os prestadores interessados deverão oferecer a proposta de acordo com
seu perfil de atendimento e contendo o GRUPO dos procedimentos por
modalidades de Reabilitação, conforme a descrição do Anexo II do Edital.
Um Modelo de Apresentação da Proposta de Oferta de Serviços é
apresentado no Anexo IX deste Edital

7.3.

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

7.4.

Os preços ofertados deverão corresponder àqueles previstos na tabela de preços,
constante no Anexo II deste Edital.

7.5.

O prestador deverá apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade
técnica operacional, devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de
Estabelecimento de Saúde.
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7.5.1.

Indicar o percentual da capacidade operacional que está destinada a
particulares e convênios.

7.5.2

Ofertar o serviço de acordo com o seu perfil, observando o agrupamento dos
procedimentos por modalidade de Reabilitação, conforme critérios técnicos
estabelecidos no Anexo II.

7.6.

A proposta deverá conter o quantitativo global estimado do agrupamento dos
procedimentos por modalidade de Reabilitação conforme estabelecido no Anexo II
deste Edital, sem restrição de oferta a determinados procedimentos.

7.7.

A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com os Anexos I, II, III e IV.

7.8.

A Comissão poderá solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo
quanto à viabilidade da proposta/oferta do prestador no tocante à capacidade técnica
operacional.

7.9.

Declaração do prestador renunciando expressamente a qualquer pleito ou
reivindicação de prestação mínima de serviços, constantes na proposta de oferta de
serviços.

7.10.

Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição da
República, nas Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e
na Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/01.

7.11.

Declaração do prestador de que aceita e se obriga a executar os serviços de
acordo com o estabelecido no Anexo IV deste Edital.

7.12.

Apresentar declaração de regularidade de funcionamento dos conselhos de classe.

8 – DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS:
8.1.

O credenciamento dos INTERESSADOS ocorrerá nas seguintes condições:
8.1.1.

Todo INTERESSADO que atender a todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos será credenciado para o atendimento aos itens ofertados.

8.1.2.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte não está obrigada a adquirir
uma quantidade mínima de serviço, ficando a seu exclusivo critério a definição da
quantidade e do momento da aquisição.

8.1.3.

A quantidade estimada é apenas para fins de credenciamento.

8.1.4.

Os interessados deverão estar com a documentação exigida neste Edital em vigor
na data de abertura do envelope.

8.1.5. As propostas deverão estar de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.
8.1.6. Terão preferência de contratação, os prestadores públicos, seguidos pelas
entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º,
do artigo 199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal nº
8.080/90.
8.1.7.

Distribuição dos serviços de saúde, conforme regionalização da rede de
serviços do SUS-BH, estabelecida no Anexo II.
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8.1.8. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde
que efetivamente encontram-se em atividade, tenham acessibilidade e com
capacidade técnica para prestar serviços segundo cotas e fluxo de autorização
e encaminhamentos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
8.1.8.1. Caso não seja apresentada proposta ou haja insuficiência de oferta de
serviço para quaisquer das regionais de Belo Horizonte, será realizado
rateio do quantitativo de procedimentos entre os prestadores que
esteja(m) situado(s) na(s) regional(ais) em Belo Horizonte mais
próxima(s), em conformidade com o estabelecido no item 8.1.9 e seus
subitens.
8.1.9. Terão prioridade, nesta ordem:
8.1.9.1. Os prestadores que tiverem maior capacidade operacional própria de
realização dos procedimentos ofertados, levando em conta o número e
qualificação do corpo técnico do serviço.
8.1.9.2. Os prestadores que obtiverem maior pontuação de acordo com o Anexo
II.

8.2. Em caso de inabilitação, os interessados/participantes serão comunicados acerca
do resultado do julgamento mediante publicação do Diário Oficial do Município,
abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação, para interposição
de recurso devidamente fundamentado e encaminhado à Comissão Especial de
Licitação, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.

9 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
9.1. Não se aplica.

10 – DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao CREDENCIADOS pelos Serviços
efetivamente prestados, os valores unitários de cada equipamento, conforme respectiva
proposta comercial e de acordo com as planilhas dos anexos deste Edital.
10.1.1

O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento, não implicará
em nenhuma previsão de crédito em favor do credenciado, que somente fará jus aos
valores correspondentes aos Serviços autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde,
e efetivamente prestados.

10.1.2. Os valores estipulados dos equipamentos (ver Anexo II - Planilha de Compra de
Serviços) serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos
reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.
10.2. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Edital serão cobertas pela
seguinte dotação orçamentária:
2302.3401.10.302.114.2892.0001.339032.08.03.50.01.49
10.3. A Secretaria Municipal de Saúde poderá suprimir ou acrescer o objeto contratado em até
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25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de
acordo com o disposto no artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

11 – DO CONTRATO:
11.1. Será lavrado Contrato de Fornecimento com o CREDENCIADO, que terá um prazo de 48
(quarenta e oito) horas para assiná-lo, após a convocação.
11.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo prestador, com base em motivo justificado e aceito pela
Gerência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.
11.1.2. A recusa injustificada do prestador em assinar o Contrato dentro do prazo
previsto, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeito-o à
sanções legalmente estabelecidas.
11.1.3. Em caso de recusa do(s) credenciado(s) em formalizar(erem) o instrumento
contratual, o(s) quantitativo(s) a ele(s) atribuído(s) será(ão) redistribuído(s) entre
os demais credenciados no presente processo, respeitando os critérios de
distribuição previstos nos itens 8.1.6 a 8.1.9 do certame e o limite de aditamento
previsto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
11.2. Será de 60 (sessenta) meses a vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com
início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, em caráter excepcional
e devidamente justificado mediante autorização da autoridade superior, nos termos do art.
57, II, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

12 – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
12.1. Conforme Anexos deste Edital.

13 – EXECUÇÃO DO OBJETO:
13.1. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e
normas fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento
do usuário do SUS, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº
001/2007 e no Anexo IV deste Edital.
13.2. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado deverá ser
imediatamente comunicada à SMSA, que analisará a conveniência de manter os serviços
prestados em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e até
mesmo rescindi-lo, se entender conveniente.
13.3. Deverá ser feita consulta prévia à Vigilância Sanitária para que seja feita autorização de
funcionamento no novo endereço.
13.4. A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser comunicada à SMSA.
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13.5. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 13.2 e 13.4, deverá ser procedida
alteração cadastral no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e junto
ao SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo
Horizonte / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos/PBH.
13.6. Alterações cadastrais que impliquem mudanças de preço na Planilha de Oferta de
Serviços aprovada deverão ser previamente autorizadas pela SMSA.
13.7. 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.
13.8. Na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) constarão os procedimentos a serem
ofertados, o quantitativo de procedimentos e teto máximo MENSAL.

14 – RECEBIMENTO DO OBJETO:
14.1. Se houver alguma irregularidade nos serviços prestados, será fixado prazo à
CONTRATADA para correção sem ônus para o CONTRATANTE
14.2. Qualquer irregularidade não sanada pela CONTRATADA será reduzida a termo a
ocorrência do fato e encaminhado ao órgão competente, para aplicação de penalidade.

15 – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS:
15.1. Os serviços deverão ser prestados por profissionais de nível superior do estabelecimento
(prestador). Não será permitido o atendimento de estagiários sem a supervisão do
profissional, o atendimento realizado pelo estagiário não contará como produção. Para
efeitos deste Edital consideram-se próprios do prestador:
15.1.1. O membro do seu corpo clínico;
15.1.2. O profissional que tenha vínculo com o prestador;
15.1.3. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente preste
serviços ao prestador, ou por este autorizado e formalmente cadastrado como
terceiro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES.
a) Equipara-se ao profissional autônomo, definido no subitem 13.4, a empresa, a
cooperativa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que
exerça atividade na área de saúde.
15.2. Responsabilizar pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste
Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultante de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando
os respectivos comprovantes sempre que solicitado.
15.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos
serviços terceirizados a eles vinculados.
15.4. 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 estes.
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15.5. Disponibilizar o serviço nas Centrais de Regulação Municipal, dentro das normas
vigentes e acordadas com a SMSA/GERG/SUS-BH.
15.6. Apresentar ao SUS-BH, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
15.7. No tocante à prestação de serviço, serão cumpridas as seguintes normas:
15.7.1. É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim
como solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou
medicamento para exames;
15.7.2. O prestador se responsabilizará por eventual cobrança indevida feita ao paciente
ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução do instrumento proveniente deste Edital.
15.8. Manter durante a execução do Contrato proveniente deste Edital todas as condições de
habilitação exigidas no Credenciamento.
15.9. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela SMSA, quando
da execução e qualidade da assistência.
15.10. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados.
15.11. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a
apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção
ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, deverão ser
comunicados imediatamente à SMSA com proposta de solução visando a não
interrupção da assistência.
15.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela
SMSA em conformidade com o estabelecido nesse Edital. Em caso de alguma
divergência comunicar ao serviço de regulação o motivo do não atendimento.
15.13. 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/SUS-BH.
15.14. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo a qualidade na prestação de serviços.
15.15. Afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas de
espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-BH e da
gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
15.16. Esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes oferecidos.
15.17. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.
15.18. Justificar à SMSA, ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário
à execução dos procedimentos previstos neste Edital.

Página 15 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

15.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUSBH ou ao usuário encaminhado.
15.20. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes.
15.21. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação,
sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução
nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996.
15.22. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH:
15.22.1. Informar à SMSA, na Gerência de Rede Complementar/ Coordenação de
Reabilitação, através de ofício, quaisquer alterações: razão social, controle
acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia
autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e ao
CNES, resguardado o previsto no item 15 deste Edital;
15.22.2. Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas
respectivas normas técnicas
15.22.3. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força
deste Edital;
15.22.4. Permitir acesso dos fiscais, auditores e outros profissionais, eventual ou
permanentemente designados pela SMSA, para supervisionar, acompanhar e
auditar a execução dos serviços prestados.
15.22.5. Cumprir as normas estabelecidas pela SMSA para tratamento de Reabilitação,
contidas no Anexo IV.
15.22.6. Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle
e Avaliação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde sobre não
conformidades detectadas nas solicitações e encaminhamentos pela Rede
Municipal ao serviço.
15.23. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade
suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto
do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade
normativa nos termos da Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do
Decreto Municipal nº 10.710/01 e, a Portaria SMSA/SUS-BH, nº 0072/19.
15.24. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos
competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a
responsabilidade do prestador nos termos da legislação referente a licitações e
contratos administrativos.
15.25. Manter, durante toda a vigência do Contrato, os valores propostos, não ultrapassando o
teto financeiro mensal e nem o anual.
15.26. Apresentar à Gerência de Rede Complementar anualmente no decorrer da vigência
contratual, cópia autenticada da declaração de regularidade de funcionamento expedida
pelos conselhos regionais de classe.
15.27. 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
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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.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE :
16.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a
solicitar, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução
dos serviços de saúde, nos Termos do Decreto Municipal nº 10.710/01, Portaria
Municipal SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 0072/19.
16.2. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar
se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da
assinatura do Contrato.
16.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, verificando se os procedimentos
autorizados estão sendo executados.
16.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos
serviços efetivamente prestados.
16.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução
dos serviços.
16.6. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações
necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada.
16.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando o
prestador, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.
16.8. Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município – DOM,
no prazo estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

17 – DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO:
17.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o
disposto a seguir:
17.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e
instalações deverão estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os procedimentos executados
e ser atualizados mensalmente.
17.1.2. O prestador de serviços deverá apresentar planilha de produção (em modelo
enviado pela secretaria), em meio físico-impressa e eletrônico ao Controle e
Avaliação, e enviada por meio eletrônico à Coordenação de Reabilitação,
vinculada à GERRC-SA (Gerência da Rede Complementar). Apresentará
mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês subsequente a prestação dos
serviços, obedecendo ao cronograma definido pela SMSA/GERRC/SUS-BH, as
faturas digitadas nos sistemas específicos do DATASUS/MS: Boletim de
Produção Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim de Produção Ambulatorial
Individualizado (BPAI), e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem
acrescidos. Após a validação, autorização e processamento pela
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SMSA/GERRC/SUS-BH, o prestador de serviços, receberá até o 5° (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.
17.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos
prazos de pagamento, será entregue ao prestador de serviços recibo assinado
ou rubricado por servidor da SMSA/GERRC/SUS-BH, com aposição do
respectivo carimbo funcional.
17.1.4. As contas rejeitadas pela SMSA/GERRC/SUS-BH, dentro das suas normas e
rotinas, serão notificadas mensalmente.
17.1.5. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Sistema
Municipal de Auditoria e/ou Gerência do Controle e Avaliação da
SMSA/GERRC/SUS-BH, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá
um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, para apresentar
recurso. As cobranças ambulatoriais têm prazo de recurso estabelecido pela
Portaria SMSA/SUS-BH nº25/2006 de 04.07.2006.
17.1.6. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria
SMSA/SUS-BH nº 25/2006 de 04/07/2006 e Instrução de Serviço SMSA/SUSBH nº001/2007, publicada no D.O.M. de 23.08.2007.
17.1.7. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados
pelas revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo BDP/Boletim
de Diferença de Pagamento
17.1.8.

Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a
SMSA/GERRC/SUS-BH autorizada a debitar o valor pago indevidamente na
fatura do mês seguinte.

18 – DAS PENALIDADES:
18.1. O inadimplemento total ou parcial do Contrato, ressalvados os casos de força maior ou
fato superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, devidamente
comprovado, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos termos do artigo 78,
da Lei Federal n.º 8.666/93 bem como, as sanções previstas no decreto municipal n.º
15.113 de 08 de janeiro de 2013, sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87, da
referida Lei, garantido o direito de defesa prévia.
18.2. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
18.2.1. Advertência escrita;
18.2.2. Multa, nos seguintes percentuais:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
na entrega de material ou 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.
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b) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do
objeto ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em
assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação
direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas
d) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação do objeto ou do
valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas
jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas.
e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação do objeto ou do
valor da contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual
em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou
com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a
que se destina.
f) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao
cancelamento do Credenciamento.
g) Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar
a rescisão do contrato ou o cancelamento do credenciamento e sua conduta
implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou
registrados.
18.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo
Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
18.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
18.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do
pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.
18.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário
Municipal Adjunto de Saúde.
18.4. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde.
18.5. 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.
18.6. 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.
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18.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias
úteis para apresentação de recurso.
18.8. 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.
18.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os
prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
18.9. 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.
18.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada
abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente
majorado ou inexequível.

19 - DO DESCREDENCIAMENTO
19.1. Constituem motivos para o descredenciamento perante à SMSA o prestador que, durante
a prestação dos serviços:
19.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços;
19.1.2. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;
19.1.3. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em
branco (sem data, sem identificação do paciente e do profissional); e/ou assinar
atendimento antecipado e/ou não realizado;
19.1.4. Solicitar qualquer tipo de doação;
19.1.5. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e
Avaliação, Auditoria e/ou Regulação da Reabilitação sobre atendimento do
usuário.
19.1.6. Alterar ou modificar sua capacidade operativa de forma que importe redução
desta.
19.1.7. Atraso injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como a sua
paralisação sem anuência, e prévia comunicação com 30 dias de antecedência à
SMSA/SUS-BH.
19.1.8. APRESENTAR COBRANÇA DE PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADOS
(assinatura de frequência sem ter sido realizado o atendimento).
19.1.9. Cobrar procedimentos não autorizados.
19.1.10. Não atender, sem justificativa, os usuários encaminhados.
19.1.11. Atender a sessão com duração de tempo inferior à estabelecida.
19.1.12. Atender em grupo de pacientes os que foram encaminhados para tratamento
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individual.
19.2. O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições
fixadas para o atendimento, sendo excluído do rol de credenciados.
19.3. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109
da Lei nº 8.666/93.

20 – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
20.1.

Nos procedimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte serão
observadas as determinações que seguem.

20.2.

A SMSA exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante
a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os
propósitos dessa disposição, os seguintes termos:
20.2.1.

“prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no
processo de licitação ou execução do Contrato.

20.2.2.

“prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante.

20.2.3.

“prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do
contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e
aberta.

20.2.4.

“prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação
delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato.

20.2.5.

“prática obstrutiva” significa:

a)

destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para
investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de
impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de Controle sobre alegações
de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou
intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou
conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou

b)

agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do Contratante
ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.

21 – ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO:
21.1. Estarão impedidos de participar deste Credenciamento as entidades interessadas cujos
sócios e/ou representantes se enquadrarem nas situações dispostas no artigo 9º, da Lei
Página 21 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, do artigo 26, da Lei Federal nº 8.080/90.
21.2. A SMSA poderá, em casos específicos, determinar a realização de auditoria.
21.3. A fiscalização exercida pela SMSA sobre os serviços que vierem a ser contratados não
eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a SMSA ou para com os usuários
e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Instrumento proveniente deste
Edital.
21.4. O prestador facilitará à SMSA o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços
e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da SMSA
designados para tal fim.
21.5. Qualquer das partes interessadas poderá denunciar o presente contrato, mediante
comunicação escrita com antecedência mínima de 90 dias, devendo ser respeitado o
andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que possam
causar prejuízos à saúde da população.
21.6. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93, desde que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada:
21.6.1. Descumprir cláusulas contratuais;
21.6.2. Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração com
30 dias de antecedência.
21.6.3. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços;
21.6.4. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;
21.6.5.

Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco
e/ou assinar atendimento antecipado e/ou não realizado;

21.6.6. Solicitar qualquer tipo de doação.
21.6.7.

Não anteder à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e
Avaliação, Auditoria e/ou Regulação da Reabilitação sobre atendimento ao
usuário;

21.6.8.

Alterar ou modificar sua estrutura da forma que acarrete diminuição de sua
capacidade operativa;

21.6.9. Cobrar procedimentos não autorizados;
21.6.10. Não atender, sem justificativa, os usuários encaminhados;
21.6.11. Atender a sessão com duração de tempo inferior à estabelecida;
21.6.12. Atender em grupo de pacientes os que foram encaminhadas para tratamento
individual;
21.6.13. Descumprir regras e condições fixadas para o atendimento;
21.6.14. Cometer reiteradamente faltas na sua execução;
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21.6-A. A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no
subitem anterior;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
21.6-B. O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público, devidamente justificada,
sem direito à indenização à contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso
resultante.
21.7. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento puder
causar prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será observado o
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o prestador
negligenciar na prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a multa poderá ser
duplicada.
21.8. A rescisão do Contrato será determinada pelo Gestor do SUS-BH e exarada no processo
administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo com vista ao
disposto na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao seu artigo 79, combinado com o que
dispõe o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH.
21.9. Da decisão da Secretaria SMSA/SUS-BH de rescindir os Contratos, caberá ao prestador
pedido de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
21.10. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a
SMSA/SUS-BH deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito
suspensivo.
21.11. Para atendimento à prevalência do interesse público, a Contratante poderá alterar o
presente contrato, através de Termo Aditivo, passando a integrá-lo os componentes de
avaliação de Metas de Produção e Metas de Qualidade, aprimorando, deste modo, a
alocação da prestação de serviços ao usuário do SUS/BH.
21.12. Qualquer outra alteração do Contrato, desde que legalmente permitido, será objeto de
Termo Aditivo.
21.13. Os Contratos que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, no Diário Oficial do
Município de Belo Horizonte, no prazo estabelecido pelo parágrafo único, do artigo 61, da
Lei Federal 8.666/93.
21.14. A fiscalização e gestão do contrato serão exercidos pelos servidores abaixo relacionados:
 Fiscal: Paula Vieira Pacheco (BM 89.908-2)
Coordenação de Reabilitação/GERRC/DIAS/SMSA.
 Gestor: André Luiz Menezes (BM 82.563-1)
Gerência da Rede Complementar (GERRC)/DIAS/SMSA.

22 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
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22.1. Poderá a Secretaria Municipal de Saúde revogar o presente Edital de Credenciamento, no
todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato
superveniente, devidamente justificado.
22.2. A Secretaria Municipal de Saúde deverá anular o presente Edital de Credenciamento, no
todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
22.3. A anulação do procedimento do CREDENCIAMENTO, não gera direito à indenização,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da Lei Federal n.º 8.666/93.
22.4. Será facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do objeto ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão.
22.5. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
22.6. Decairá do direito de impugnar este Edital ou parte dele o prestador que não o fizer até o
2º (segundo) dia útil que anteceder a entrega dos envelopes de documentação e proposta.
22.7. Poderá ser apresentada Impugnação ao Edital deste Chamamento Público até o 5º dia útil
anterior à data fixada para apresentação das propostas de credenciamento. As razões de
impugnação ao Edital, quando propostas, poderão ser enviadas via internet, para o e-mail
cplsmsa@pbh.gov.br, com remessa posterior do documento original no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis contados do prazo final para sua apresentação junto à Comissão Especial
de Licitação, situada à Avenida Afonso Pena, 2.336, 6º andar, Funcionários – Belo
Horizonte/MG, CEP 30.130-012, no horário de 8 horas as 17 horas. Não serão acolhidas
as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
 Solicitações de esclarecimentos sobre o edital deverão ser encaminhadas por escrito pelos
interessados, em dias úteis, no horário de 9:00 às 17:00 horas, à Comissão de Licitação da
Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Afonso Pena, 2.336 - 6º andar - Funcionários – Belo
Horizonte, ou pelo telefone (31) 3277-7781.
 Informações sobre o SUCAF poderão ser obtidas também via internet através do site
www.pbh.gov.br/sucaf.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2019

...........................................................
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I DA MINUTA DO EDITAL
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 do SUS-BH dentro dos padrões de
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qualidade e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população, torna públicos os
critérios que serão usados para a seleção dos prestadores interessados em participar do
chamamento.
1.

Deverão contar com estrutura física, equipamentos e recursos humanos
especializados para prestar assistência em reabilitação física, motora e mental (nas
áreas
de
neurofuncional,
ortopedia,
uroginecologia,
cardiovascular
e
pneumofuncional), desenvolvendo todas as seguintes atividades:
a) Avaliação clínica e funcional;
b) Atendimento individual e em grupo 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 familiar: 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 NOTA TÉCNICA GEAPS/GERC/DAS/SAS/SMSA
02/2017.
f) Preparação do paciente para alta, convívio social e familiar.
g) Realização de contra-referência justificando o motivo da alta ao centro de saúde.

1.1. RECURSOS HUMANOS - De acordo com o perfil o serviço deve ter os seguintes
profissionais:
a) Reabilitação em Neurofuncional: Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta
Ocupacional e Psicólogo;
b) Reabilitação em Ortopedia: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;
c) Reabilitação em Uroginecologia: Fisioterapeuta;
d) Reabilitação Cardiovascular: Médico e Fisioterapeuta;
e) Reabilitação Pneumofuncional: Fisioterapeuta;
f ) Reabilitação Auditiva: Fonoaudiólogo.
1.1.1. O serviço que apresentar outros profissionais de nível superior em sua equipe
receberá pontuação de acordo com o ANEXO III – CRITÉRIOS PARA
JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS.
1.1.2. Os serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior Filantrópicas ou
públicas (clínicas-escola) que não possuírem todas as categorias citadas no item
1.1 deste Anexo serão submetidas à análise e valoração pela Administração
Pública, no intuito de contratá-los.
1.1.3. CAPACIDADE OPERACIONAL - 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.
 Reabilitação em Neurofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional
de nível superior (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e
Psicólogo), o atendimento para Reabilitação infantil deverá ter no mínimo 30
minutos com um paciente por horário.
 Reabilitação em Ortopedia:
a)até 6 (seis) pacientes por hora / profissional de nível superior (Fisioterapeuta);
b)até 4 (quatro) pacientes por hora/ profissional de nível superior (Terapeuta
Ocupacional).
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 Reabilitação em Uroginecologia: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional
de nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação Cardiovascular: até 4(quatro) pacientes por hora / profissional de
nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação Pneumofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional de
nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação auditiva: duração de cada atendimento individual de, no mínimo, 40
minutos por profissional de nível superior (Fonoaudiólogo).

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) Pelo menos 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 de Terapia Ocupacional/Fisioterapia com 2,4
m2/paciente e área mínima de 20 m2;
e) Sala de Psicologia para atendimento individual com área de 2,4 m2/paciente e área
mínima de 7,5 m2;
f) Sala de Fonoaudiologia para atendimento individual com área 2,4m2/paciente, com área
mínima de 7,5m2;
g) Sanitários adaptados ao uso de pessoa com deficiência (segundo normas da ABNT);
h) Piso e paredes de material claro, resistente, impermeável e lavável;
i) Áreas de apoio isoladas da área de assistência:
j) Recepção e sala de espera;
k) Depósito de material de limpeza;
l) Área para guarda de materiais/equipamentos;
m) 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 ORTOPEDIA
a) Fisioterapia
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Mobiliário:
-Mesa;
-Cadeira;
-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:
-Cadeira de Rodas Adulto;
-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;
-Bolsa de gel;
-Barra de Ling de madeira;
-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 ORTOPÉDICA
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;
-Exercitador tipo peneira- tipo Power WEB de graduação de resistência;
-Hand Help;
-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;
-Bastões;
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-Óleo mineral;
-Bolinhas de gude (diversos tamanhos);
-Cones de linha;
-Pregador de roupa (diversos);
-Polia para exercício de ombro.
2.2.2. REABILITAÇÃO EM NEUROFUNCIONAL
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 adulto e infantil;
-Bengala canadense;
-Cadeira de rodas adulto;
-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);
-Eletroestimulador FES/TENS 4 canais;
-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
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).
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;
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-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);
-Quebra cabeça (com 3 peças, com em torno de 10 peças, com em torno de 20
peças);
-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.
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
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
-Espelho de Glatzel
-Paquímetro verificar
-Estetoscópio pediátrico
-Jogos variados
-Brinquedos variados
-Instrumentos musicais
-Livros infantis e pedagógicos
-Miniaturas (bichos, coisas de casa, boneca, carros)
-Otoscópio
-Testes de avaliação de linguagem e audição: exame fonético, teste ABFW,
teste de discriminação, localização e memória auditiva, etc.
-Massa de modelar
-Materiais de escritório: tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis, pincéis, cola, lápis
de cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.

d) PSICOLOGIA
Mobiliário:
-Mesa com cadeira adulto;
-Mesa com cadeira infantil;
-Equipamentos/ materiais;
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-Família de bonecos;
-Materiais expressivos;
-Livros infantis;
-Brinquedos;
-Jogos;
-Teste de desempenho escolar;
-Figuras complexas de Rey;
-Questionário de saúde geral;
-Escala Beck;
-Escala de desenvolvimento de Bayley.
2.2.3. REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Maca ou tatame;
-Travesseiro forrado com material impermeável e lavável;
-Mesa;
-Cadeira.
Equipamento/material:
-EPAP;
-Inspirômetro de Incentivo (adulto e pediátrico);
-Manovacuômetro;
-Triflow;
-Peak flow (adulto e pediátrico);
-Ambú;
-Threshold;
-Fluttler/shaker;
-Cateter de oxigênio;
-Nasoclip;
-Pêra;
-Sondas de aspiração;
-Oxímetro;
-Frequencímetro;
-Aspirador;
-Esfignomanômetro;
-Estetoscópio (adulto e pediátrico);
-Micronebulizador;
-Bala de oxigênio;
-Bicicleta ergométrica.
2.2.4. REABILITAÇÃO EM UROGINECOLOGIA
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Espelho 1,30 X 1,50 (no mínimo);
-Maca /tatame para avaliação;
-Mesa;
-Cadeira;
-Travesseiros forrados de material impermeável e lavável.

Equipamentos/material:
-Aparelho Dualpex 961 Uro para eletroestimulação (1 aparelho para cada 2
consultórios);
-Eletrodos vaginais para eletroestimulação (no mínimo, 10 unidades);
-Eletrodos anais para eletroestimulação (no mínimo, 05 unidades);
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-Biofeedback Perina (1 aparelho para cada 3 consultórios);
-Balança com graduação de 1 grama;
-Bola Bobath 65cm;
-Preservativos sem lubrificação;
-Gel lubrificante íntimo;
-Luva de procedimento;
-Lençol descartável;
-Bala de oxigênio.
2.2.5. REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm (no mínimo);
-Colchonete de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material
impermeável e lavável;
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30 X 1,50.
Equipamento/material:
-Carrinho de parada cardíaca (inclui cardioversor, medicações);
-Monitores de ECG;
-Oxímetro;
-Tensiômetros de coluna de mercúrio com altura regulável;
-Esteiras ergométricas, elétricas, reguláveis na altura, inclinação
velocidade;
-Bicicletas ergométricas, eletromagnéticas, reguláveis;
-Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência;
-Pares de Caneleiras variando de 0,5 a 5 Kg;
-Pares de Halteres variando de 0,5 Kg a 5 kg;
-Faixas para alongamento;
-Conjunto de bastões em madeira;
-Tatame 2,00 x 1,50 x 0,40m (no mínimo);
-Barra de Ling de madeira ou barras para alongamento;
-Bolas de plástico, tipo futebol.

e na

2.2.6. REABILITAÇÃO PNEUMOFUNCIONAL
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Maca ou Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm (no mínimo);
-Colchonete de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material
impermeável e lavável;
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30 X 1,50;
-Travesseiros de material impermeável e lavável.
Equipamento/material:
-Bala de oxigênio/concentrador;
-Oxímetro;
-Esfignomanômetro;
-Estetoscópio;
-Esteiras ergométricas, elétricas, reguláveis na altura, inclinação e na
velocidade;
-Bicicletas ergométricas, eletromagnéticas, reguláveis;
-Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência;
-Pares de Caneleiras variando de 0,5 a 5 Kg;
-Pares de Halteres variando de 0,5 Kg a 5 kg;
-Faixas para alongamento;
-Conjunto de bastões em madeira;
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-Bolas de plástico, tipo futebol.
2.2.7. REABILITAÇÃO AUDITIVA
Mobiliário:
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30m X 1,50m;
-Maca para trabalho com bebês;
-Mesa com cadeiras infantil (compatíveis com atendimento de infantil);
-Mesa com cadeira adulto (compatíveis com atendimento adulto);
-Colchonete em courvim, medindo 120cm x 60cm x 5cm.
Equipamento/material:
-Instrumentos musicais;
-Abaixador de língua;
-Máscara;
-Canudo, garrote;
-Testes de avaliação de linguagem e audição: exame fonético, teste ABFW, teste
de discriminação auditiva, etc.;
-Livros pedagógicos diversos;
-Brinquedos diversos;
-Bolas de plástico de tamanhos diferentes;
-Jogos diversos;
-Brinquedos de encaixe (copos e ou pinos de cores diferentes);
-Massa de modelar;
-Materiais escolares – tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis,pincéis, cola, lápis de
cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.

ANEXO II DA MINUTA DO EDITAL
GRUPO DE PROCEDIMENTOS POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO E PLANILHAS
1. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta de acordo com seu perfil de
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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 A
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)
03.02.05.002-7 - 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)
03.02.06.001-4 - Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinéticofuncionais 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-cinéticofuncionais 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).
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GRUPO 2 -Reabilitação em Neurologia B:
Além de todos os procedimentos do Grupo 1, o serviço deverá oferecer:
03.01.04.003-6 - Terapia em grupo:
Atividade profissional executada por profissional de nível superior em grupo de pacientes
(grupo operativo; terapêutico), composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 15 (quinze)
pacientes, com duração média de 60 (sessenta) minutos, realizado por profissional com
formação para utilizar esta modalidade de atendimento. (R$6,15)
GRUPO 3 - Reabilitação em Neurologia C:
Além de todos os procedimentos dos Grupos 1 e 2, o serviço deverá oferecer:
03.01.07.009-1 – Atendimento em oficina terapêutica II para portadores necessidade especial
(por oficina). Atendimento realizado em grupo (mínimo de 05, máximo de 15 pessoas), por
equipe multiprofissional. Estão incluídas todas as ações inerentes. O registro deve ser por
número de oficinas realizadas/mês. (R$25,24)
GRUPO 4 - Reabilitação em Ortopedia
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)
03.02.07.003-6- 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 respiratória, 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$4,67)
Grupo 5 - Reabilitação em Uroginecologia
03.02.01.001-7 - Atendimento fisioterapêutico em cirurgias no pré e pós uroginecológicas:
Atendimento fisioterapêutico no pré-operatório e ou pós-operatório, visando o preparo para a
cirurgia e redução de complicações, minimizando e tratando complicações respiratórias,
motoras e circulatórias. (R$ 6,35)
03.02.01.002-5 - Atendimento fisioterapêutico em disfunções uroginecológicas:
Atendimento fisioterapêutico para minimizar e tratar complicações da musculatura do
assoalho pélvico e para melhora do tônus muscular e das transmissões de pressões dos
esfincteres uretral e/ou anal. (R$4,67)
03.02.04.005-6- Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas:
Atendimento fisioterapêutico para prevenir e/ou tratar a trombose venosa profunda (TVP),
favorecer a absorção do excesso de fluido intersticial, evitar os efeitos deletérios da
imobilidade, diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo sanguíneo periférico reduzindo
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a estase circulatória. (R$4,67)
Grupo 6. Reabilitação Cardiovascular
03.01.01.007-2- Consulta médica em atenção especializada (cardiologia) (R$ 10,00)
03.02.04.003-0- Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno clínico
cardiovascular:
Atendimento fisioterapêutico para prevenção da cinética-vascular aos efeitos da imobilidade
prolongada e recondicionamento cardiovascular. (R$ 4,67)
03.02.04.004-8 - Atendimento fisioterapêutico em paciente pré/pós cirurgia cardiovascular:
Atendimento fisioterapêutico objetivando a prevenção de disfunção da cinética-vascular aos
efeitos da imobilidade prolongada e favorecendo a restauração do condicionamento
cardiovascular, necessitando de monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. (R$ 6,35)
03.02.04.005-6 - Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas:
Atendimento fisioterapêutico para prevenir e/ou tratar a trombose venosa profunda (TVP),
favorecer a absorção do excesso de fluido intersticial, evitar os efeitos deletérios da
imobilidade, diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo sanguíneo periférico reduzindo
a estase circulatória. (R$ 4,67)
Grupo 7 - Reabilitação Pneumofuncional
03.02.04.001-3 - Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório com
complicações sistêmicas:
Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório de natureza clínica ou
pré/pós cirúrgica, com disfunção pulmonar e insuficiência respiratória, necessitando de
monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. (R$ 6,35)
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$ 4,67)
Grupo 8 - Reabilitação Auditiva
03.01.04.003-6 - Terapia em grupo (R$ 6,15)
03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nivel 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)
03.01.07.011-3 - Terapia fonoaudiológica individual:
Atendimento, acompanhamento e tratamento individual de pacientes realizado pelo
fonoaudiólogo. (R$ 10,90)

2. Quanto ao quantitativo de procedimentos por modalidade de reabilitação para
Município de Belo Horizonte considerando a Regional:
2.1. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta, de acordo com a regional de
Belo Horizonte onde a empresa está situada, de acordo com o perfil do serviço e
seguindo os GRUPOS dos procedimentos por modalidade de Reabilitação que compõem
a Tabela Unificada do Ministério da Saúde, conforme abaixo:

Página 35 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 36 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 37 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 38 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 39 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 40 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 41 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 42 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 43 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 44 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

2.2. A tabela acima é uma estimativa de gasto por modalidade e procedimento, cabendo ao
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.
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ANEXO III DA MINUTA DO EDITAL
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS
a) Planilha para identificação e classificação do prestador quanto a capacidade técnica,
estrutural e administrativa para execução dos serviços, objeto deste Edital.
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: ( ) Ortopedia
( ) Neurologia
( ) Cardiovascular
( ) Pneumofuncional
REQUISITOS
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:
(
(

) Assistente Social (
) Nutricionista
(

) Fisioterapeuta (
) Médico
(

( ) Uroginecologia
( ) Auditiva
NA

0,5

1

) Fonoaudiólogo ( ) Psicólogo
) Terapeuta Ocupacional.

Para a categoria médica especifique o quantitativo de profissionais especialistas:
( ) otorrinolaringologista
( ) psiquiatra
( ) neurologista
( ) pediatra
( ) cardiologista ( ) pneumologista
4. Possui outras categorias profissionais além das exigidas para a modalidade de serviço:
(
(
(

) Assistente Social (
)Fonoaudiólogo
(
) Médico.

) Psicólogo ( ) Nutricionista ( ) Terapeuta Ocupacional
) Profissional de nível superior com capacitação em LIBRAS

Especialidade(s)______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. 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. ____________________________________________________________________
6. Mantém agenda com cronograma periódico que permite discussões de casos e reuniões
da equipe.
7. Possui programa de treinamento e qualificação de recursos humanos com seus
respectivos registros.
8- Possui número de profissionais compatível com a demanda?
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B – Atendimento ao Usuário
NA
9. Existe manual de procedimentos operacionais padrão desde atendimento ao paciente na
recepção até encaminhamento de laudos ao setor de regulação.
10. Funcionários da recepção estão treinados para orientar os usuários sobre a rotina /
normas do serviço.
11. Possui sala de espera proporcional à capacidade de atendimento que garante conforto ao
usuário e acompanhante (cadeiras, bebedouro, acesso a banheiro).
12.Possui quadro de horários ou agenda para organizar volume de pacientes?
C – Área Física/Equipamentos
13. Mantém relação de equipamentos ou aparelhos contendo quantitativo, marca/modelo e
ano de fabricação.
14. Mantém Laudos de Calibração / Manutenção dos equipamentos (com, no máximo, um
ano de validação) expedidos por empresa competente.
15. Mantém relação dos equipamentos e materiais utilizados em tratamento, por área de
atendimento:
( ) Fisioterapia em Neurologia
( ) Fisioterapia em Ortopedia
( ) Fisioterapia em Cardiovascular
( ) Fisioterapia em Pneumofuncional
( ) Fisioterapia em Uroginecologia
( )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
( ) Fonoaudiologia em Reabilitação Auditiva
( ) Psicologia em Neurologia
16. Possui salas individualizadas para os diversos atendimentos:
( ) Consultórios para avaliação individual
( ) Salas individualizadas para procedimentos com aparelhos (eletroterapia)
( ) Sala de procedimentos individual para Reabilitação Uroginecológica
( ) Sala para atendimento de Terapia Ocupacional
( ) Sala para atendimento em grupo
( ) Sala para atendimento da Fonoaudiologia
( ) Sala para atendimento da Psicologia
17. Outros ambientes de atendimento/tratamento do serviço. Especificar.
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________

0,5

1

D – Biossegurança
18. Possui manual de Procedimentos de higienização dos equipamentos e aparelhos.
19. Possui rotina escrita de Procedimentos de higienização dos ambientes.
E – Prontuário
20. Mantém arquivo com prontuário atualizado do paciente.
21. O prontuário contém as informações que permitem identificar o usuário e a evolução do
tratamento (cadastro inicial, avaliação, evolução e alta).

b) Orientação sobre a pontuação do prestador de acordo com sua capacidade técnica,
estrutural e administrativa para execução dos serviços objeto deste Edital.
As informações prestadas e registradas nos Requisitos e subitens da Planilha deverão ser
devidamente comprovadas, conforme estabelecido abaixo:
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b.1. Requisito A – Recursos Humanos:
- Aos subitens A.1 e A.2 será atribuído 0,5 (meio) ponto para cada;
- Ao subitem A.3, não será atribuído pontuação;
- Ao subitem A.4, a cada categoria profissional existente além da mínima exigida no Edital,
será atribuído 01 (um) ponto até o máximo de 06 (seis) pontos;
- Ao subitem A.5, a cada profissional com curso de pós-graduação (especialização,
mestrado ou doutorado) na área de interesse do serviço e devidamente comprovado,
serão atribuídos, até o máximo de 4 (quatro) 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.
- Aos subitens A.6 e A.7, serão atribuídos 02 (dois) pontos para cada.
b.2. Requisito B – Atendimento ao usuário:
- Aos subitens B.8, B.9 e B10 será atribuído 01 (um) ponto para cada;
b.3. Requisito C – Área Física / Equipamentos:
- Ao subitem C.11 será atribuído 01 (um) ponto;
- Ao subitem C.12 serão atribuídos 02 (dois) pontos;
- Ao subitem C.13 será atribuído 01 (um) ponto ao serviço que apresentar todas as relações
de equipamentos de acordo com a modalidade de atendimento oferecido;
- Aos subitens C.14 e C.15 não será atribuída pontuação.
b.4. Requisito D – Biossegurança:
- Aos subitens D.16 e D.17 será atribuído 01 (um) ponto para cada;
b.5. Requisito E – Prontuário
- Aos subitens E.18 e E.19 não será atribuída pontuação.
c) Critérios de classificação dos serviços:
c.1) 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

Pontuação

A
Recursos
Humanos

B
Atendimento
ao Usuário

C
Área /
Equipamentos

D

E

Biossegurança

Prontuário

PONTUAÇÃO
TOTAL
MÁXIMA

15

3

4

2

0

24

c.2) Para a classificação dos serviços serão adotados os seguintes critérios:
(1) Serão classificados os serviços que alcançarem o mínimo de 12 pontos da
pontuação total.
(2) Caso o serviço apresente pontuação total entre 12 (doze) e 14,5 (quatorze e meio)
pontos, será concedido um prazo de 6 (seis) meses após a assinatura do contrato
para adequação dos quesitos até atingir 16,5 (dezesseis e meio) pontos. A falta de
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adequação dos quesitos levará à aplicação das penalidades previstas no contrato
nas cláusulas 9ª – Das Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da
Rescisão.
(3) Um ano após assinatura do contrato, todos os serviços serão reavaliados utilizando
os critérios de julgamento do Anexo II e deverão alcançar e/ou manter a pontuação
mínima de 18 (dezoito) pontos. A falta de adequação dos quesitos levará à
aplicação das penalidades previstas no contrato nas cláusulas 9ª – Das
Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da Rescisão.
(4) Após o primeiro ano serão realizadas reavaliações a cada 12 (doze) meses
utilizando os critérios de julgamento do Anexo II e todos os serviços deverão manter
a pontuação mínima de 18 (dezoito) pontos. A falta de manutenção desta
pontuação mínima levará à aplicação das penalidades previstas no contrato nas
cláusulas 9ª – Das Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da
Rescisão.
(5) 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, 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 IV DA MINUTA DO EDITAL
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Coordenação de Reabilitação e as Gerências de Assistência da Rede Complementar e de
Regulação Atenção Hospitalar 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;
-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:
a- Deficiência - uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou de uma
função fisiológica (incluindo funções mentais);
b- Anormalidade - utilizado, apenas para referir-se a uma variação significativa das
normas estatisticamente estabelecidas, como um desvio de uma média na população
obtida usando normas padronizadas de medidas;
c- Incapacidade - toda restrição ou falta, devida a uma deficiência da capacidade de
realizar uma atividade na forma ou na medida em que se considera normal diante
padrões sociais;
d- Atividade - execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo;
e- Participação - o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real;
f- Fatores contextuais - englobam fatores pessoais (histórico particular como hábitos,
educação, maneiras de enfrentar problemas, entre outros) e os fatores ambientais que
constituem o ambiente físico, social e de atitudes.
 Outros conceitos adotados:
Deficiência intelectual - caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral
significativamente abaixo da média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da
conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às
demandas da sociedade.
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Deficiência sensorial - diz respeito ao grupo de pessoas com deficiência auditiva e/ou
visual. É considerada pessoa com deficiência auditiva, ou pessoa surda, que apresente
perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (b). É pessoa com
deficiência visual quem tem cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; quem tem baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos
nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
Deficiência motora - refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que
compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular, o sistema nervoso decorrente
de doenças ou lesões que afetam qualquer desses sistemas, isoladamente ou em
conjunto, podendo produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis,
segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida.
Deficiência múltipla - é a associação de duas ou mais deficiências em um mesmo
indivíduo.
Alterações da estrutura e funções do sistema sensório motor oral (mastigação,
deglutição, sucção, respiração, fala e linguagem) – constituem perda e/ou
anormalidade que alteram o desempenho de funções considerando o padrão normal para
o ser humano.
Lesão - é a alteração estrutural ou funcional devida a uma doença. Comumente este
termo é usado em relação às estruturas morfológicas.
Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral/neuronal - é a mudança adaptativa na
estrutura e na função do sistema nervoso (SN), que ocorre em qualquer estágio da
ontogenia, como função da interação com o ambiente interno e externo, ou ainda como
resultante de injúrias, lesões que afetam o sistema neural (PHELP,1990)
Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral/neuronal - é a mudança adaptativa na
estrutura e na função do sistema nervoso (SN), que ocorre em qualquer estágio da
ontogenia, como função da interação com o ambiente interno e externo, ou ainda como
resultante de injúrias, lesões que afetam o sistema neural (PHELP,1990)
Programas de atenção precoce - são descritos como uma série de intervenções
terapêuticas, dirigidas à crianças com problemas de desenvolvimento decorrentes de
diversos fatores, ainda nos primeiros dois anos de vida. Esses programas visam prevenir
ou minimizar alterações já existentes;
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 auto cuidado 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:
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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 a execução 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 realiza a autorização inicial através do SISREG e
autorização de continuidade dos atendimentos, acompanhamento do tratamento
nos serviços e está centralizada no CREAB Leste.
B - QUANTO AO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO EM ORTOPEDIA,
CARDIORESPIRATÓRIO, UROGINECOLÓGICO, RESPIRATÓRIO
1. Fluxo para o tratamento
1.1. Os indivíduos com indicação de tratamento de Reabilitação deverão estar de posse
do encaminhamento – solicitação do tratamento contendo o diagnóstico,
documento com foto e comprovante de endereço.
1.2. Deverão passar pelo acolhimento nas unidades de referência do usuário: Centro
de Reabilitação Leste – CREAB L, Centro de Reabilitação Centro Sul – CREAB
C.S., Centro de Reabilitação Noroeste/ CER IV – CREAB NO/CER IV, Centro de
Reabilitação Venda Nova – CREAB V.N.
1.3. Após autorizado no acolhimento são inseridos no SISREG – Sistema de Regulação
e aguardam a liberação da vaga.
1.4. Após liberação da vaga devem 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
1.5. 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.
1.6. O serviço que receber o usuário devidamente encaminhado deverá realizar a
avaliação, definir o plano terapêutico e iniciar o tratamento.
1.7. 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.
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
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solicitação de continuidade. O autorizador de cada CREAB fará a analise e
definirá pela autorização ou a negativa da continuidade.
3.1.3. Os usuários que forem autorizados para tratamento terão inicialmente 40
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 paciente deverá ter tratamento de fisioterapia ou terapia ocupacional de
todas as condições de saúde para as quais foi encaminhado.
3.1.5. É vedado ao serviço escolher uma das condições de saúde que são
encaminhadas para reabilitação e realizar o tratamento desconsiderando a
outra.
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 pelo médico.
Após ter seu diagnóstico estabelecido e de posse da solicitação para a reabilitação
deverá passar pelo acolhimento no seu CREAB de referência para autorização.
Aqueles que já possuírem o diagnóstico com a solicitação do tratamento devem
encaminhar-se ao acolhimento.
5. Quanto às sessões de atendimento - frequência, e duração.
5.1. Cada profissional poderá atender no máximo o limite de paciente/hora estabelecido
nesse documento.
5.2. A frequência ao tratamento poderá ser de 1 a 3 vezes por semana de acordo com
a necessidade do paciente.
5.3. Frequência:
5.3.1. 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 dos profissionais e dos atendimentos com nomes
dos pacientes com horários de atendimento e o respectivo profissional responsável.
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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 de NASF, segundo critérios
de atendimento e Nota Técnica GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018 e
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 04/2018.
2. De acordo com o quadro apresentado, comprometimentos e grau de severidade, o
usuário poderá receber tratamento de reabilitação da seguinte forma nos serviços:
2.1. Os casos que apresentarem maior complexidade serão acompanhados pela equipe
multiprofissional (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e/ou psicólogo
de acordo com o definido após avaliação e o tratamento será remunerado por meio
de Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPAI.
2.1.1. Para gerar o BPAI, o usuário deverá ter indicação de intervenção, concomitante,
de pelo menos duas das categorias profissionais citadas acima.
2.2. Os casos com necessidade de tratamento por um profissional, será realizado por
fonoaudiólogo, psicólogo ou Terapeuta ocupacional (de acordo com o
encaminhamento) e será remunerado por meio do Boletim de Produção Ambulatorial
Consolidado - BPAC.
2.3. É exceção o tratamento fisioterapêutico o qual, de acordo com a Tabela Unificada do
Ministério da Saúde, é remunerado pelo BPAI.
2.4. O primeiro atendimento 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 Nota técnica
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 04/2018.
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:
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 ou NASF.
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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. Contra-referência: 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 GERC/DIAS/SUASA/SMSA 01/2018;
5.2.5. Registro de orientação aos pais/responsáveis, de acordo com a nota técnica
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 02/2018;
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 conter:
- Dados da criança
- Profissional avaliador
- Data da avaliação
- Condição de saúde/ diagnóstico da criança.
- Descrição funcional
- Programa de tratamento para a criança, incluindo objetivos a longo e curto prazo.
- Prognóstico e o que se espera alcançar com o tratamento em cada especialidade.
- Identificação, carimbo e assinatura do profissional.
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- PTS - As crianças poderão ter um PTS – programa terapêutico singular, porém os
objetivos devem ser descritos em cada especialidade e não poderá haver
sobreposição de objetivos.
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.
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 PTS ou PTI (programa terapêutico singular
ou 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 GERC/DIAS/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 GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018.
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
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018.
8.4. Casos excepcionais serão avaliados pela Equipe de Regulação da Reabilitação.
8.5. Com relação a duração das sessões, estas terão duração de no mínimo 30 minutos,
para atendimento individual, com exceção da reabilitação auditiva a qual terá a
duração mínima de 40 minutos, segundo nota técnica GERC/DIAS/SUASA/SMSA
03/2018.
8.6. As sessões autorizadas são individuais exceto para os encaminhamentos específicos
para grupos ou oficinas.
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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 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/GERC/DIAS/SUASA/SMSA 02/2018, 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 Contra-referência: 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 segundo dia útil para o e-mail da Regulação e
entregue por meio físico ao Controle e Avaliação.
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 V DA MINUTA DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

........................(razão social)..............., inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na
.............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do
seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira
de Identidade n.º............. e inscrito no CPF sob o n.º.................., DECLARA, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo de chamamento público, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

___________, __ de ________________ de _____

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO VI DA MINUTA DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ............................

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de
....................., inscrita no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a.) ........................................, portador (a) Carteira de
Identidade R.G. nº............................................. e do CPF nº .................................
DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição da República/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

___________, __ de ________________ de _____

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO VII DA MINUTA DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PRESTADOR QUE NÃO VIOLA AS
SITUAÇÕES DISPOSTAS NO ARTIGO 9º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E/OU §
4º, DO ARTIGO 26, DA LEI FEDERAL Nº 8.080/90

....................(razão social)............, inscrita no CNPJ sob nº ....................., por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da
Carteira de Identidade nº .............................. Órgão expedidor ......................... e do
CPF nº ...................................., DECLARA que não viola o disposto no Art. 9º da Lei
Federal 8.669/93 e/ou inciso IV do Art. 26º da Lei Federal 8.080/90.

___________, __ de ________________ de _____

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO VIII DA MINUTA DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS

A empresa ..................(razão social)..................., pessoa jurídica de direito privado,
com sede ......................, inscrita no CNPJ nº..........................., por meio de seu sóciogerente ou representante legal, abaixo firmado, em atenção ao EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO N° ................, vem manifestar sua aceitação aos preços
praticados pela “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e
Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS), estando também ciente
de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às
determinações do Ministério da Saúde.

___________, __ de ________________ de _____

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO IX DA MINUTA DO EDITAL
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Os prestadores interessados devem oferecer a proposta de acordo com seu perfil de
atendimento e contendo o GRUPO dos procedimentos por modalidades de
Reabilitação.

GRUPO

MODALIDADE

QUANTIDADE ANUAL
DE PROCEDIMENTOS

VALORES EM
REAIS (R$)
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ANEXO X DA MINUTA DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO

CO NT RAT O DE PREST AÇÃO DE SERVIÇO S PARA EXECUTAR
PROCEDIMENTO DE ASSISTÊNCIA EM REABILITAÇÃO ABRANGENDO
NEUROFUNCIONAL, ORTOPEDIA, UROGINECOLOGIA, CARDIOVASCULAR,
PNEUMOFUNCIONAL E AUDITIVA AOS USUÁRIOS DO SUS, COM O
FORNECIMENTO DO SERVIÇO PREÇO - TABELA SUS, Q UE ENT RE SI
FAZEM O M UNICÍPIO DE BELO HO RIZO NT E, AT RAVÉS DA
SECRET ARIA
M UNICIPAL
DE
SAÚDE,
E
A
EM PRES A
...........................
PRO CESSO N.º: 04- 001.664/18- 59
CHAM AM ENT O PÚBLICO /C REDENCIAM ENT O N.º 002/2019

O Município de Belo Horizonte, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Av. Afonso Pena 2.336 - 6º Andar, bairro
Funcionários, CNPJ n.º 18.715.383/0001-40, neste ato representada pelo seu
Secretário, Jackson Machado Pinto,
denominado CONTRATANTE e como
CONTRATADA a empresa ............................, estabelecida à ............................,
inscrita no CNPJ sob número ................., inscrição estadual número...................,
representada neste instrumento por ......................., CI número ........................, têm
entre si justo e acertado o presente Contrato de ......................, em conformidade com
a Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/2000,
Decretos Municipais n.º 10.710/2001, n.º 11.245/2003 e n.º 15.113/13 , Portaria n.º
388/99, Lei 11.065/2017 e demais disposições regulamentares, aplicáveis à espécie, e
considerando ainda, a declaração de inexigibilidade de licitação inserida nos autos do
processo em epígrafe, fundamentada no “caput” do art. 25, da Lei Federal n.º 8666/93 e
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços para executar procedimento de
Assistência em Reabilitação abrangendo Neurofuncional, Ortopedia, Uroginecologia,
Cardiovascular, Pneumofuncional e Auditiva aos usuários do SUS, com o fornecimento do
serviço preço - TABELA SUS, pela CONTRATADA, à Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificado nos anexos deste Contrato.
1.2. É de ciência e concordância da CONTRATADA que o serviço objeto deste instrumento só
será realizado de acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
1.3. O contratado declara aceitar os termos das Normas Gerais do SUS, inclusive no que tange à
sujeição às necessidades e demanda da Contratante, renunciando expressamente a
qualquer pleito ou reinvindicação de prestação mínima dos serviços, constantes na planilha
de oferta de serviços, parte integrante deste instrumento.
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CLÁUSULA SEGUNDA
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e
normas fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento
do usuário do SUS, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº
001/2007 e no Anexo IV deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO E DOS LOCAIS DE ENTREGA
3.1. Conforme Anexos deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Os serviços deverão ser prestados por profissionais de nível superior do estabelecimento
(prestador). Não será permitido o atendimento de estagiários sem a supervisão do
profissional, o atendimento realizado pelo estagiário não contará como produção. Para
efeitos deste contrato, consideram-se próprios do prestador:
4.1.1. O membro do seu corpo clínico;
4.1.2. O profissional que tenha vínculo com o prestador;
4.1.3. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente preste serviços
ao prestador, ou por este autorizado e formalmente cadastrado como terceiro no
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES.
a) Equipara-se ao profissional autônomo, a empresa, a cooperativa, o grupo, a
sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de
saúde.
4.2. Responsabilizar pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste
Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultante de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os
respectivos comprovantes sempre que solicitado.
4.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos
serviços terceirizados a eles vinculados.
4.4. 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 estes.
4.5. Disponibilizar o serviço nas Centrais de Regulação Municipal, dentro das normas vigentes
e acordadas com a SMSA/GERG/SUS-BH.
4.6. Apresentar ao SUS-BH, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
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4.7. No tocante à prestação de serviço, serão cumpridas as seguintes normas:
4.7.1. É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim como
solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento
para exames;
4.7.2. O prestador se responsabilizará por eventual cobrança indevida feita ao paciente
ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução do instrumento proveniente deste contrato.
4.8. Manter durante a execução do Contrato proveniente deste contrato todas as condições de
habilitação exigidas no Credenciamento.
4.9. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela SMSA, quando da
execução e qualidade da assistência.
4.10. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados.
4.11. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a
apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção
ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, deverão ser
comunicados imediatamente à SMSA com proposta de solução visando a não
interrupção da assistência.
4.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela
SMSA em conformidade com o estabelecido nesse contrato. Em caso de alguma
divergência comunicar ao serviço de regulação o motivo do não atendimento.
4.13. 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/SUS-BH.
4.14. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo a qualidade na prestação de serviços.
4.15. Afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas de espera
de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-BH e da
gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
4.16. Esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes oferecidos.
4.17. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.
4.18. Justificar à SMSA, ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à
execução dos procedimentos previstos neste contrato.
4.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUSBH ou ao usuário encaminhado.
4.20. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes.
4.21. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação,
sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução
nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996.
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4.22. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH:
4.22.1. Informar à SMSA, na Gerência de Rede Complementar/ Coordenação de
Reabilitação, através de ofício, quaisquer alterações: razão social, controle
acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia
autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e ao
CNES, resguardado o previsto no item 4 deste contrato;
4.22.2. Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas
respectivas normas técnicas
4.22.3. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força
deste contrato;
4.22.4. Permitir acesso dos fiscais, auditores e outros profissionais, eventual ou
permanentemente designados pela SMSA, para supervisionar, acompanhar e
auditar a execução dos serviços prestados.
4.22.5. Cumprir as normas estabelecidas pela SMSA para tratamento de Reabilitação,
contidas no Anexo IV.
4.22.6. Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle e
Avaliação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde sobre não
conformidades detectadas nas solicitações e encaminhamentos pela Rede
Municipal ao serviço.
4.23. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade
suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto
do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade
normativa nos termos da Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do
Decreto Municipal nº 10.710/01 e, a Portaria SMSA/SUS-BH, nº 0072/19.
4.24. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos
competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a
responsabilidade do prestador nos termos da legislação referente a licitações e
contratos administrativos.
4.25. Manter, durante toda a vigência do Contrato, os valores propostos, não ultrapassando o
teto financeiro mensal e nem o anual.
4.26. Apresentar à Gerência de Rede Complementar anualmente no decorrer da vigência
contratual, cópia autenticada da declaração de regularidade de funcionamento expedida
pelos conselhos regionais de classe.
4.27. 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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CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a
solicitar, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução
dos serviços de saúde, nos Termos do Decreto Municipal nº 10.710/01, Portaria Municipal
SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 0072/19.
5.2. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar
se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da
assinatura do Contrato.
5.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, verificando se os procedimentos
autorizados estão sendo executados.
5.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos
serviços efetivamente prestados.
5.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução
dos serviços.
5.6. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações
necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada.
5.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando o
prestador, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.
5.8. Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município – DOM, no
prazo estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1.

6.2.

A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao Contratado pelos Serviços
efetivamente prestados, os valores unitários de cada equipamento, conforme respectiva
proposta comercial e de acordo com as planilhas dos anexos deste CONTRATO.
6.1.1

O valor estimado para a(s) contratação(ões) proveniente(s) deste contrato, não implicará
em nenhuma previsão de crédito em favor do Contratado, que somente fará jus aos
valores correspondentes aos Serviços autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde,
e efetivamente prestados.

6.1.2.

Os valores estipulados dos equipamentos (ver Anexo II - Planilha de Compra de
Serviços) serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos
reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.

As despesas decorrentes das contratações previstas neste Edital serão cobertas pela
seguinte dotação orçamentária:
2302.3401.10.302.114.2892.0001.339032.08.03.50.01.49
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CLÁUSULA SÉTIMA
DO PREÇO / REAJUSTE
7.1.

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos Serviços efetivamente
prestados, os valores unitários de cada equipamento, conforme os preços propostos e
constantes no Anexo deste contrato.
a)

O valor inicial atualizado desta contratação poderá ser acrescido em até 25% (vinte e
cinco por cento) desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo art. 65,
§ 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e, reduzido na mesma proporção, ou maior, havendo
acordo entre as partes, conforme § 2º, II do mesmo artigo.

b)

Os valores estipulados dos procedimentos serão revistos na mesma proporção, índices
e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.

c)

A revisão da Tabela Ambulatorial e Hospitalar editada pelo Ministério da Saúde
ensejará a efetivação de competente Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA
DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o
disposto a seguir:
8.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações
deverão estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde e ser compatível com os procedimentos executados e ser atualizados
mensalmente.
8.1.2. O prestador de serviços deverá apresentar planilha de produção (em modelo
enviado pela secretaria), em meio físico-impressa e eletrônico ao Controle e
Avaliação, e enviada por meio eletrônico à Coordenação de Reabilitação, vinculada
à GERRC-SA (Gerência da Rede Complementar). Apresentará mensalmente, até o
(3º) terceiro dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, obedecendo ao
cronograma definido pela SMSA/GERRC/SUS-BH, as faturas digitadas nos
sistemas específicos do DATASUS/MS:
Boletim de Produção Ambulatorial
Consolidado (BPAC), Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), e
outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a
validação, autorização e processamento pela SMSA/GERRC/SUS-BH, o prestador
de serviços, receberá até o 5° (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.
8.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos
de pagamento, será entregue ao prestador de serviços recibo assinado ou
rubricado por servidor da SMSA/GERRC/SUS-BH, com aposição do respectivo
carimbo funcional.
8.1.4. As contas rejeitadas pela SMSA/GERRC/SUS-BH, dentro das suas normas e
rotinas, serão notificadas mensalmente.
8.1.5. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Sistema
Municipal de Auditoria e/ou Gerência do Controle e Avaliação da
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SMSA/GERRC/SUS-BH, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá
um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso.
As cobranças ambulatoriais têm prazo de recurso estabelecido pela Portaria
SMSA/SUS-BH nº25/2006 de 04.07.2006.
8.1.6. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria
SMSA/SUS-BH nº 25/2006 de 04/07/2006 e Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH
nº001/2007, publicada no D.O.M. de 23.08.2007.
8.1.7. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados
pelas revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo BDP/Boletim
de Diferença de Pagamento
8.1.8.

Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a
SMSA/GERRC/SUS-BH autorizada a debitar o valor pago indevidamente na fatura
do mês seguinte.

CLÁUSULA NONA
DAS PENALIDADES
9.1. O inadimplemento total ou parcial do Contrato, ressalvados os casos de força maior ou
fato superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, devidamente
comprovado, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos termos do artigo 78,
da Lei Federal n.º 8.666/93 bem como, as sanções previstas no decreto municipal n.º
15.113 de 08 de janeiro de 2013, sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87, da
referida Lei, garantido o direito de defesa prévia.
9.2. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
9.2.1. Advertência escrita;
9.2.2. Multa, nos seguintes percentuais:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
na entrega de material ou 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 indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do
objeto ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em
assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação
direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas
d) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação do objeto ou do
valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas
jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas.
e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação do objeto ou do
valor da contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual
em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou
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com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a
que se destina.
f) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao
cancelamento do Credenciamento.
g) Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar
a rescisão do contrato ou o cancelamento do credenciamento e sua conduta
implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou
registrados.
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo
Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
9.3.

As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
9.3.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do
pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.

9.4.

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

9.5.

A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde.

9.6.

Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de
licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

9.7.

Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

9.8.

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

9.9.

As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena
execução do objeto contratado.
9.9.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os
prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.

9.10.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como
inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo
razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente
pela contratação.
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9.11.

Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada
abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente
majorado ou inexequível.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO
10.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93, desde que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada:
10.1.1. Descumprir cláusulas contratuais;
10.1.2. Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração
com 30 dias de antecedência.
10.1.3. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços;
10.1.4. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;
10.1.5. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em
branco e/ou assinar atendimento antecipado e/ou não realizado;
10.1.6. Solicitar qualquer tipo de doação.
10.1.7. Não anteder à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e
Avaliação, Auditoria e/ou Regulação da Reabilitação sobre atendimento ao
usuário;
10.1.8.

Alterar ou modificar sua estrutura da forma que acarrete diminuição de sua
capacidade operativa;

10.1.9. Cobrar procedimentos não autorizados;
10.1.10. Não atender, sem justificativa, os usuários encaminhados;
10.1.11. Atender a sessão com duração de tempo inferior à estabelecida;
10.1.12. Atender em grupo de pacientes os que foram encaminhadas para tratamento
individual;
10.1.13. Descumprir regras e condições fixadas para o atendimento;
10.1.14. Cometer reiteradamente faltas na sua execução.
10.2. A rescisão do contrato poderá ser:
10.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
no subitem anterior;
10.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que
haja conveniência para a Administração;
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10.2.3. Judicial, nos termos da legislação.
10.3. O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público, devidamente
justificada, sem direito à indenização à contratada, a não ser em caso de dano efetivo
disso resultante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO PRAZO
11.1. Será de 60 (sessenta) meses a vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com
início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, em caráter
excepcional e devidamente justificado mediante autorização da autoridade superior, nos
termos do art. 57, II, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO DESCREDENCIAMENTO
12.1. Constituem motivos para o descredenciamento perante à SMSA o prestador que,
durante a prestação dos serviços:
12.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços;
12.1.2. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;
12.1.3. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em
branco (sem data, sem identificação do paciente e do profissional); e/ou assinar
atendimento antecipado e/ou não realizado;
12.1.4. Solicitar qualquer tipo de doação;
12.1.5. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e
Avaliação, Auditoria e/ou Regulação da Reabilitação sobre atendimento do
usuário.
12.1.6. Alterar ou modificar sua capacidade operativa de forma que importe em redução
desta.
12.1.7. Atraso injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como a sua
paralisação sem anuência, e prévia comunicação com 30 dias de antecedência à
SMSA/SUS-BH.
12.1.8. Apresentar cobrança de procedimentos não realizados (assinatura de frequência
sem ter sido realizado o atendimento).
12.1.9. Cobrar procedimentos não autorizados.
12.1.10. Não atender, sem justificativa, os usuários encaminhados.
12.1.11. Atender a sessão com duração de tempo inferior à estabelecida.
12.1.12. Atender em grupo de pacientes os que foram encaminhados para tratamento
individual.
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12.2. O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições
fixadas para o atendimento, sendo excluído do rol de credenciados.
12.3. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo
109 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS ALTERAÇÕES
13.1. Qualquer alteração do presente Contrato, desde que legalmente permitida, será objeto de
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
14.1. O presente contrato será registrado junto à Secretaria Municipal de Saúde, competindo-lhe
a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município no prazo estabelecido no art. 61,
parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
15.1. É competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato.
E por assim estarem justas, combinadas e contratadas, declaram as partes aceitarem
todas as disposições contidas nas cláusulas do presente Contrato e firmam este, em 04
(quatro) vias, de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

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

.......................................................
Secretário Municipal de Saúde

.........................................................
Contratada
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ANEXO DO CONTRATO
ANEXO I
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 do SUS-BH dentro dos padrões de
qualidade e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população, torna públicos os
critérios que serão usados para a seleção dos prestadores interessados em participar do
chamamento.
1.

Deverão contar com estrutura física, equipamentos e recursos humanos
especializados para prestar assistência em reabilitação física, motora e mental (nas
áreas
de
neurofuncional,
ortopedia,
uroginecologia,
cardiovascular
e
pneumofuncional), desenvolvendo todas as seguintes atividades:
a) Avaliação clínica e funcional;
b) Atendimento individual e em grupo 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 familiar: 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 NOTA TÉCNICA GEAPS/GERC/DAS/SAS/SMSA
02/2017.
f) Preparação do paciente para alta, convívio social e familiar.
g) Realização de contra-referência justificando o motivo da alta ao centro de saúde.

1.1. RECURSOS HUMANOS - De acordo com o perfil o serviço deve ter os seguintes
profissionais:
a) Reabilitação em Neurofuncional: Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta
Ocupacional e Psicólogo;
b) Reabilitação em Ortopedia: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;
c) Reabilitação em Uroginecologia: Fisioterapeuta;
d) Reabilitação Cardiovascular: Médico e Fisioterapeuta;
e) Reabilitação Pneumofuncional: Fisioterapeuta;
f ) Reabilitação Auditiva: Fonoaudiólogo.
1.1.1. O serviço que apresentar outros profissionais de nível superior em sua equipe
receberá pontuação de acordo com o ANEXO III – CRITÉRIOS PARA
JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS.
1.1.2. Os serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior Filantrópicas ou
públicas (clínicas-escola) que não possuírem todas as categorias citadas no item
1.1 deste Anexo serão submetidas à análise e valoração pela Administração
Pública, no intuito de contratá-los.
1.1.3. CAPACIDADE OPERACIONAL - 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.
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 Reabilitação em Neurofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional
de nível superior (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e
Psicólogo), o atendimento para Reabilitação infantil deverá ter no mínimo 30
minutos com um paciente por horário.
 Reabilitação em Ortopedia:
a) até 6 (seis) pacientes por hora / profissional de nível superior (Fisioterapeuta);
b) até 4 (quatro) pacientes por hora / profissional de nível superior (Terapeuta
Ocupacional).
 Reabilitação em Uroginecologia: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional
de nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação Cardiovascular: até 4(quatro) pacientes por hora / profissional de
nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação Pneumofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional de
nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação auditiva: duração de cada atendimento individual de, no mínimo, 40
minutos por profissional de nível superior (Fonoaudiólogo).

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) Pelo menos 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 de Terapia Ocupacional/Fisioterapia com 2,4
m2/paciente e área mínima de 20 m2;
e) Sala de Psicologia para atendimento individual com área de 2,4 m2/paciente e área
mínima de 7,5 m2;
f) Sala de Fonoaudiologia para atendimento individual com área 2,4m2/paciente, com área
mínima de 7,5m2;
g) Sanitários adaptados ao uso de pessoa com deficiência (segundo normas da ABNT);
h) Piso e paredes de material claro, resistente, impermeável e lavável;
i) Áreas de apoio isoladas da área de assistência:
j) Recepção e sala de espera;
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k) Depósito de material de limpeza;
l) Área para guarda de materiais/equipamentos;
m) 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 ORTOPEDIA
a) Fisioterapia
Mobiliário:
-Mesa;
-Cadeira;
-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:
-Cadeira de Rodas Adulto;
-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;
-Bolsa de gel;
-Barra de Ling de madeira;
-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 ORTOPÉDICA
Mobiliário:
-Mesa grande e cadeiras compatíveis para atendimento;
-Espelho 1,00 X 1,20 (no mínimo);
-Maca ou mesa para avaliação.
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Equipamento:
-Goniômetro pequeno e médio;
-Tesoura em aço;
-Exercitador tipo peneira- tipo Power WEB de graduação de resistência;
-Hand Help;
-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;
-Bastões;
-Óleo mineral;
-Bolinhas de gude (diversos tamanhos);
-Cones de linha;
-Pregador de roupa (diversos);
-Polia para exercício de ombro.
2.2.2. REABILITAÇÃO EM NEUROFUNCIONAL
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 adulto e infantil;
-Bengala canadense;
-Cadeira de rodas adulto;
-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);
-Eletroestimulador FES/TENS 4 canais;
-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.
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b) TERAPIA OCUPACIONAL NEUROFUNCIONAL
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).
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);
-Quebra cabeça (com 3 peças, com em torno de 10 peças, com em torno de 20
peças);
-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.
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
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
-Espelho de Glatzel
-Paquímetro verificar
-Estetoscópio pediátrico
-Jogos variados
-Brinquedos variados
-Instrumentos musicais
-Livros infantis e pedagógicos
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-Miniaturas (bichos, coisas de casa, boneca, carros)
-Otoscópio
-Testes de avaliação de linguagem e audição: exame fonético, teste ABFW,
teste de discriminação, localização e memória auditiva, etc.
-Massa de modelar
-Materiais de escritório: tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis, pincéis, cola, lápis
de cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.
d) PSICOLOGIA
Mobiliário:
-Mesa com cadeira adulto;
-Mesa com cadeira infantil;
-Equipamentos/ materiais;
-Família de bonecos;
-Materiais expressivos;
-Livros infantis;
-Brinquedos;
-Jogos;
-Teste de desempenho escolar;
-Figuras complexas de Rey;
-Questionário de saúde geral;
-Escala Beck;
-Escala de desenvolvimento de Bayley.
2.2.3. REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Maca ou tatame;
-Travesseiro forrado com material impermeável e lavável;
-Mesa;
-Cadeira.
Equipamento/material:
-EPAP;
-Inspirômetro de Incentivo (adulto e pediátrico);
-Manovacuômetro;
-Triflow;
-Peak flow (adulto e pediátrico);
-Ambú;
-Threshold;
-Fluttler/shaker;
-Cateter de oxigênio;
-Nasoclip;
-Pêra;
-Sondas de aspiração;
-Oxímetro;
-Frequencímetro;
-Aspirador;
-Esfignomanômetro;
-Estetoscópio (adulto e pediátrico);
-Micronebulizador;
-Bala de oxigênio;
-Bicicleta ergométrica.
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2.2.4. REABILITAÇÃO EM UROGINECOLOGIA
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Espelho 1,30 X 1,50 (no mínimo);
-Maca /tatame para avaliação;
-Mesa;
-Cadeira;
-Travesseiros forrados de material impermeável e lavável.
Equipamentos/material:
-Aparelho Dualpex 961 Uro para eletroestimulação (1 aparelho para cada 2
consultórios);
-Eletrodos vaginais para eletroestimulação (no mínimo, 10 unidades);
-Eletrodos anais para eletroestimulação (no mínimo, 05 unidades);
-Biofeedback Perina (1 aparelho para cada 3 consultórios);
-Balança com graduação de 1 grama;
-Bola Bobath 65cm;
-Preservativos sem lubrificação;
-Gel lubrificante íntimo;
-Luva de procedimento;
-Lençol descartável;
-Bala de oxigênio.
2.2.5. REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm (no mínimo);
-Colchonete de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material
impermeável e lavável;
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30 X 1,50.
Equipamento/material:
-Carrinho de parada cardíaca (inclui cardioversor, medicações);
-Monitores de ECG;
-Oxímetro;
-Tensiômetros de coluna de mercúrio com altura regulável;
-Esteiras ergométricas, elétricas, reguláveis na altura, inclinação
velocidade;
-Bicicletas ergométricas, eletromagnéticas, reguláveis;
-Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência;
-Pares de Caneleiras variando de 0,5 a 5 Kg;
-Pares de Halteres variando de 0,5 Kg a 5 kg;
-Faixas para alongamento;
-Conjunto de bastões em madeira;
-Tatame 2,00 x 1,50 x 0,40m (no mínimo);
-Barra de Ling de madeira ou barras para alongamento;
-Bolas de plástico, tipo futebol.

e na

2.2.6. REABILITAÇÃO PNEUMOFUNCIONAL
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Maca ou Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm (no mínimo);
-Colchonete de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material
impermeável e lavável;
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30 X 1,50;
-Travesseiros de material impermeável e lavável.
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Equipamento/material:
-Bala de oxigênio/concentrador;
-Oxímetro;
-Esfignomanômetro;
-Estetoscópio;
-Esteiras ergométricas, elétricas, reguláveis na altura, inclinação e na
velocidade;
-Bicicletas ergométricas, eletromagnéticas, reguláveis;
-Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência;
-Pares de Caneleiras variando de 0,5 a 5 Kg;
-Pares de Halteres variando de 0,5 Kg a 5 kg;
-Faixas para alongamento;
-Conjunto de bastões em madeira;
-Bolas de plástico, tipo futebol.
2.2.7. REABILITAÇÃO AUDITIVA
Mobiliário:
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30m X 1,50m;
-Maca para trabalho com bebês;
-Mesa com cadeiras infantil (compatíveis com atendimento de infantil);
-Mesa com cadeira adulto (compatíveis com atendimento adulto);
-Colchonete em courvim, medindo 120cm x 60cm x 5cm.
Equipamento/material:
-Instrumentos musicais;
-Abaixador de língua;
-Máscara;
-Canudo, garrote;
-Testes de avaliação de linguagem e audição: exame fonético, teste ABFW, teste
de discriminação auditiva, etc.;
-Livros pedagógicos diversos;
-Brinquedos diversos;
-Bolas de plástico de tamanhos diferentes;
-Jogos diversos;
-Brinquedos de encaixe (copos e ou pinos de cores diferentes);
-Massa de modelar;
-Materiais escolares – tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis,pincéis, cola, lápis de
cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.
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ANEXO DO CONTRATO
ANEXO II
GRUPO DE PROCEDIMENTOS POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO E PLANILHAS
1. 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 A
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)
03.02.05.002-7 - 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)
03.02.06.001-4 - Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinéticofuncionais 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-cinéticofuncionais 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)
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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 Neurologia B:
Além de todos os procedimentos do Grupo 1, o serviço deverá oferecer:
03.01.04.003-6 - Terapia em grupo:
Atividade profissional executada por profissional de nível superior em grupo de pacientes
(grupo operativo; terapêutico), composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 15 (quinze)
pacientes, com duração média de 60 (sessenta) minutos, realizado por profissional com
formação para utilizar esta modalidade de atendimento. (R$6,15)
GRUPO 3 - Reabilitação em Neurologia C:
Além de todos os procedimentos dos Grupos 1 e 2, o serviço deverá oferecer:
03.01.07.009-1 – Atendimento em oficina terapêutica II para portadores necessidade especial
(por oficina). Atendimento realizado em grupo (mínimo de 05, máximo de 15 pessoas), por
equipe multiprofissional. Estão incluídas todas as ações inerentes. O registro deve ser por
número de oficinas realizadas/mês. (R$25,24)
GRUPO 4 - Reabilitação em Ortopedia
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)
03.02.07.003-6- 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 respiratória, 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$4,67)
Grupo 5 - Reabilitação em Uroginecologia
03.02.01.001-7 - Atendimento fisioterapêutico em cirurgias no pré e pós uroginecológicas:
Atendimento fisioterapêutico no pré-operatório e ou pós-operatório, visando o preparo para a
cirurgia e redução de complicações, minimizando e tratando complicações respiratórias,
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motoras e circulatórias. (R$ 6,35)
03.02.01.002-5 - Atendimento fisioterapêutico em disfunções uroginecológicas:
Atendimento fisioterapêutico para minimizar e tratar complicações da musculatura do
assoalho pélvico e para melhora do tônus muscular e das transmissões de pressões dos
esfincteres uretral e/ou anal. (R$4,67)
03.02.04.005-6- Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas:
Atendimento fisioterapêutico para prevenir e/ou tratar a trombose venosa profunda (TVP),
favorecer a absorção do excesso de fluido intersticial, evitar os efeitos deletérios da
imobilidade, diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo sanguíneo periférico reduzindo
a estase circulatória. (R$4,67)
Grupo 6. Reabilitação Cardiovascular
03.01.01.007-2- Consulta médica em atenção especializada (cardiologia) (R$ 10,00)
03.02.04.003-0- Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno clínico
cardiovascular:
Atendimento fisioterapêutico para prevenção da cinética-vascular aos efeitos da imobilidade
prolongada e recondicionamento cardiovascular. (R$ 4,67)
03.02.04.004-8 - Atendimento fisioterapêutico em paciente pré/pós cirurgia cardiovascular:
Atendimento fisioterapêutico objetivando a prevenção de disfunção da cinética-vascular aos
efeitos da imobilidade prolongada e favorecendo a restauração do condicionamento
cardiovascular, necessitando de monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. (R$ 6,35)
03.02.04.005-6 - Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas:
Atendimento fisioterapêutico para prevenir e/ou tratar a trombose venosa profunda (TVP),
favorecer a absorção do excesso de fluido intersticial, evitar os efeitos deletérios da
imobilidade, diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo sanguíneo periférico reduzindo
a estase circulatória. (R$ 4,67)
Grupo 7 - Reabilitação Pneumofuncional
03.02.04.001-3 - Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório com
complicações sistêmicas:
Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório de natureza clínica ou
pré/pós cirúrgica, com disfunção pulmonar e insuficiência respiratória, necessitando de
monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. (R$ 6,35)
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$ 4,67)
Grupo 8 - Reabilitação Auditiva
03.01.04.003-6 - Terapia em grupo (R$ 6,15)
03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nivel 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)
03.01.07.011-3 - Terapia fonoaudiológica individual:
Atendimento, acompanhamento e tratamento individual de pacientes realizado pelo
fonoaudiólogo. (R$ 10,90)
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2. Quanto ao quantitativo de procedimentos por modalidade de reabilitação para
Município de Belo Horizonte considerando a Regional:
2.1. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta, de acordo com a regional de
Belo Horizonte onde a empresa está situada, de acordo com o perfil do serviço e
seguindo os GRUPOS dos procedimentos por modalidade de Reabilitação que compõem
a Tabela Unificada do Ministério da Saúde, conforme abaixo:
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2.2. A tabela acima é uma estimativa de gasto por modalidade e procedimento, cabendo ao
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.
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ANEXO DO CONTRATO
ANEXO III
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS
a) Planilha para identificação e classificação do prestador quanto a capacidade técnica,
estrutural e administrativa para execução dos serviços, objeto deste Edital.
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: ( ) Ortopedia
( ) Neurologia
( ) Cardiovascular
( ) Pneumofuncional
REQUISITOS
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:
(
(

) Assistente Social (
) Nutricionista
(

) Fisioterapeuta (
) Médico
(

( ) Uroginecologia
( ) Auditiva
NA

0,5

1

) Fonoaudiólogo ( ) Psicólogo
) Terapeuta Ocupacional.

Para a categoria médica especifique o quantitativo de profissionais especialistas:
( ) otorrinolaringologista
( ) psiquiatra
( ) neurologista
( ) pediatra
( ) cardiologista ( ) pneumologista
4. Possui outras categorias profissionais além das exigidas para a modalidade de serviço:
(
(
(

) Assistente Social (
)Fonoaudiólogo
(
) Médico.

) Psicólogo ( ) Nutricionista ( ) Terapeuta Ocupacional
) Profissional de nível superior com capacitação em LIBRAS

Especialidade(s)______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. 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:
10. ____________________________________________________________________
11. ____________________________________________________________________
12. ____________________________________________________________________
13. ____________________________________________________________________
14. ____________________________________________________________________
15. ____________________________________________________________________
6. Mantém agenda com cronograma periódico que permite discussões de casos e reuniões
da equipe.
7. Possui programa de treinamento e qualificação de recursos humanos com seus
respectivos registros.
8- Possui número de profissionais compatível com a demanda?
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B – Atendimento ao Usuário
NA
9. Existe manual de procedimentos operacionais padrão desde atendimento ao paciente na
recepção até encaminhamento de laudos ao setor de regulação.
10. Funcionários da recepção estão treinados para orientar os usuários sobre a rotina /
normas do serviço.
11. Possui sala de espera proporcional à capacidade de atendimento que garante conforto ao
usuário e acompanhante (cadeiras, bebedouro, acesso a banheiro).
12.Possui quadro de horários ou agenda para organizar volume de pacientes?
C – Área Física/Equipamentos
13. Mantém relação de equipamentos ou aparelhos contendo quantitativo, marca/modelo e
ano de fabricação.
14. Mantém Laudos de Calibração / Manutenção dos equipamentos (com, no máximo, um
ano de validação) expedidos por empresa competente.
15. Mantém relação dos equipamentos e materiais utilizados em tratamento, por área de
atendimento:
( ) Fisioterapia em Neurologia
( ) Fisioterapia em Ortopedia
( ) Fisioterapia em Cardiovascular
( ) Fisioterapia em Pneumofuncional
( ) Fisioterapia em Uroginecologia
( )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
( ) Fonoaudiologia em Reabilitação Auditiva
( ) Psicologia em Neurologia
16. Possui salas individualizadas para os diversos atendimentos:
( ) Consultórios para avaliação individual
( ) Salas individualizadas para procedimentos com aparelhos (eletroterapia)
( ) Sala de procedimentos individual para Reabilitação Uroginecológica
( ) Sala para atendimento de Terapia Ocupacional
( ) Sala para atendimento em grupo
( ) Sala para atendimento da Fonoaudiologia
( ) Sala para atendimento da Psicologia
17. Outros ambientes de atendimento/tratamento do serviço. Especificar.
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________

0,5

1

D – Biossegurança
18. Possui manual de Procedimentos de higienização dos equipamentos e aparelhos.
19. Possui rotina escrita de Procedimentos de higienização dos ambientes.
E – Prontuário
20. Mantém arquivo com prontuário atualizado do paciente.
21. O prontuário contém as informações que permitem identificar o usuário e a evolução do
tratamento (cadastro inicial, avaliação, evolução e alta).

b) Orientação sobre a pontuação do prestador de acordo com sua capacidade técnica,
estrutural e administrativa para execução dos serviços objeto deste Edital.
As informações prestadas e registradas nos Requisitos e subitens da Planilha deverão ser
devidamente comprovadas, conforme estabelecido abaixo:
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b.1. Requisito A – Recursos Humanos:
- Aos subitens A.1 e A.2 será atribuído 0,5 (meio) ponto para cada;
- Ao subitem A.3, não será atribuído pontuação;
- Ao subitem A.4, a cada categoria profissional existente além da mínima exigida no Edital,
será atribuído 01 (um) ponto até o máximo de 06 (seis) pontos;
- Ao subitem A.5, a cada profissional com curso de pós-graduação (especialização,
mestrado ou doutorado) na área de interesse do serviço e devidamente comprovado,
serão atribuídos, até o máximo de 4 (quatro) 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.
- Aos subitens A.6 e A.7, serão atribuídos 02 (dois) pontos para cada.
b.2. Requisito B – Atendimento ao usuário:
- Aos subitens B.8, B.9 e B10 será atribuído 01 (um) ponto para cada;
b.3. Requisito C – Área Física / Equipamentos:
- Ao subitem C.11 será atribuído 01 (um) ponto;
- Ao subitem C.12 serão atribuídos 02 (dois) pontos;
- Ao subitem C.13 será atribuído 01 (um) ponto ao serviço que apresentar todas as relações
de equipamentos de acordo com a modalidade de atendimento oferecido;
- Aos subitens C.14 e C.15 não será atribuída pontuação.
b.4. Requisito D – Biossegurança:
- Aos subitens D.16 e D.17 será atribuído 01 (um) ponto para cada;
b.5. Requisito E – Prontuário
- Aos subitens E.18 e E.19 não será atribuída pontuação.
c) Critérios de classificação dos serviços:
c.1) 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

Pontuação

A
Recursos
Humanos

B
Atendimento
ao Usuário

C
Área /
Equipamentos

D

E

Biossegurança

Prontuário

PONTUAÇÃO
TOTAL
MÁXIMA

15

3

4

2

0

24

c.2) Para a classificação dos serviços serão adotados os seguintes critérios:
(1) Serão classificados os serviços que alcançarem o mínimo de 12 pontos da
pontuação total.
(2) Caso o serviço apresente pontuação total entre 12 (doze) e 14,5 (quatorze e meio)
pontos, será concedido um prazo de 6 (seis) meses após a assinatura do contrato
para adequação dos quesitos até atingir 16,5 (dezesseis e meio) pontos. A falta de
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adequação dos quesitos levará à aplicação das penalidades previstas no contrato
nas cláusulas 9ª – Das Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da
Rescisão.
(3) Um ano após assinatura do contrato, todos os serviços serão reavaliados utilizando
os critérios de julgamento do Anexo II e deverão alcançar e/ou manter a pontuação
mínima de 18 (dezoito) pontos. A falta de adequação dos quesitos levará à
aplicação das penalidades previstas no contrato nas cláusulas 9ª – Das
Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da Rescisão.
(4) Após o primeiro ano serão realizadas reavaliações a cada 12 (doze) meses
utilizando os critérios de julgamento do Anexo II e todos os serviços deverão manter
a pontuação mínima de 18 (dezoito) pontos. A falta de manutenção desta
pontuação mínima levará à aplicação das penalidades previstas no contrato nas
cláusulas 9ª – Das Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da
Rescisão.
(5) 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, 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 DO CONTRATO
ANEXO IV
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Coordenação de Reabilitação e as Gerências de Assistência da Rede Complementar e de
Regulação Atenção Hospitalar 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;
-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:
a- Deficiência - uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou de uma
função fisiológica (incluindo funções mentais);
b- Anormalidade - utilizado, apenas para referir-se a uma variação significativa das
normas estatisticamente estabelecidas, como um desvio de uma média na população
obtida usando normas padronizadas de medidas;
c- Incapacidade - toda restrição ou falta, devida a uma deficiência da capacidade de
realizar uma atividade na forma ou na medida em que se considera normal diante
padrões sociais;
d- Atividade - execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo;
e- Participação - o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real;
f- Fatores contextuais - englobam fatores pessoais (histórico particular como hábitos,
educação, maneiras de enfrentar problemas, entre outros) e os fatores ambientais que
constituem o ambiente físico, social e de atitudes.
 Outros conceitos adotados:
Deficiência intelectual - caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral
significativamente abaixo da média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da
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conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às
demandas da sociedade.
Deficiência sensorial - diz respeito ao grupo de pessoas com deficiência auditiva e/ou
visual. É considerada pessoa com deficiência auditiva, ou pessoa surda, que apresente
perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (b). É pessoa com
deficiência visual quem tem cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; quem tem baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos
nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
Deficiência motora - refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que
compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular, o sistema nervoso decorrente
de doenças ou lesões que afetam qualquer desses sistemas, isoladamente ou em
conjunto, podendo produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis,
segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida.
Deficiência múltipla - é a associação de duas ou mais deficiências em um mesmo
indivíduo.
Alterações da estrutura e funções do sistema sensório motor oral (mastigação,
deglutição, sucção, respiração, fala e linguagem) – constituem perda e/ou
anormalidade que alteram o desempenho de funções considerando o padrão normal para
o ser humano.
Lesão - é a alteração estrutural ou funcional devida a uma doença. Comumente este
termo é usado em relação às estruturas morfológicas.
Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral/neuronal - é a mudança adaptativa na
estrutura e na função do sistema nervoso (SN), que ocorre em qualquer estágio da
ontogenia, como função da interação com o ambiente interno e externo, ou ainda como
resultante de injúrias, lesões que afetam o sistema neural (PHELP,1990)
Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral/neuronal - é a mudança adaptativa na
estrutura e na função do sistema nervoso (SN), que ocorre em qualquer estágio da
ontogenia, como função da interação com o ambiente interno e externo, ou ainda como
resultante de injúrias, lesões que afetam o sistema neural (PHELP,1990)
Programas de atenção precoce - são descritos como uma série de intervenções
terapêuticas, dirigidas à crianças com problemas de desenvolvimento decorrentes de
diversos fatores, ainda nos primeiros dois anos de vida. Esses programas visam prevenir
ou minimizar alterações já existentes;
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 auto cuidado 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
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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 a execução 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 realiza a autorização inicial através do SISREG e
autorização de continuidade dos atendimentos, acompanhamento do tratamento
nos serviços e está centralizada no CREAB Leste.
B - QUANTO AO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO EM ORTOPEDIA,
CARDIORESPIRATÓRIO, UROGINECOLÓGICO, RESPIRATÓRIO
1. Fluxo para o tratamento
1.1. Os indivíduos com indicação de tratamento de Reabilitação deverão estar de posse
do encaminhamento – solicitação do tratamento contendo o diagnóstico,
documento com foto e comprovante de endereço.
1.2. Deverão passar pelo acolhimento nas unidades de referência do usuário: Centro
de Reabilitação Leste – CREAB L, Centro de Reabilitação Centro Sul – CREAB
C.S., Centro de Reabilitação Noroeste/ CER IV – CREAB NO/CER IV, Centro de
Reabilitação Venda Nova – CREAB V.N.
1.3. Após autorizado no acolhimento são inseridos no SISREG – Sistema de Regulação
e aguardam a liberação da vaga.
1.4. Após liberação da vaga devem 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
1.5. 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.
1.6. O serviço que receber o usuário devidamente encaminhado deverá realizar a
avaliação, definir o plano terapêutico e iniciar o tratamento.
1.7. 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.
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.
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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 analise e
definirá pela autorização ou a negativa da continuidade.
3.1.3. Os usuários que forem autorizados para tratamento terão inicialmente 40
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 paciente deverá ter tratamento de fisioterapia ou terapia ocupacional de
todas as condições de saúde para as quais foi encaminhado.
3.1.5. É vedado ao serviço escolher uma das condições de saúde que são
encaminhadas para reabilitação e realizar o tratamento desconsiderando a
outra.
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 pelo médico.
Após ter seu diagnóstico estabelecido e de posse da solicitação para a reabilitação
deverá passar pelo acolhimento no seu CREAB de referência para autorização.
Aqueles que já possuírem o diagnóstico com a solicitação do tratamento devem
encaminhar-se ao acolhimento.
5. Quanto às sessões de atendimento - frequência, e duração.
5.1. Cada profissional poderá atender no máximo o limite de paciente/hora estabelecido
nesse documento.
5.2. A frequência ao tratamento poderá ser de 1 a 3 vezes por semana de acordo com
a necessidade do paciente.
5.3. Frequência:
5.3.1. 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.
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6.2. Quadro de horário ou agenda dos profissionais e dos atendimentos com nomes
dos pacientes com horários de atendimento e o respectivo profissional responsável.
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 de NASF, segundo critérios
de atendimento e Nota Técnica GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018 e
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 04/2018.
2. De acordo com o quadro apresentado, comprometimentos e grau de severidade, o
usuário poderá receber tratamento de reabilitação da seguinte forma nos serviços:
2.1. Os casos que apresentarem maior complexidade serão acompanhados pela equipe
multiprofissional (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e/ou psicólogo
de acordo com o definido após avaliação e o tratamento será remunerado por meio
de Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPAI.
2.1.1. Para gerar o BPAI, o usuário deverá ter indicação de intervenção, concomitante,
de pelo menos duas das categorias profissionais citadas acima.
2.2. Os casos com necessidade de tratamento por um profissional, será realizado por
fonoaudiólogo, psicólogo
ou Terapeuta ocupacional (de acordo com o
encaminhamento) e será remunerado por meio do Boletim de Produção Ambulatorial
Consolidado - BPAC.
2.3. É exceção o tratamento fisioterapêutico o qual, de acordo com a Tabela Unificada do
Ministério da Saúde, é remunerado pelo BPAI.
2.4. O primeiro atendimento 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 Nota técnica
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 04/2018.
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.
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5. Prontuário
5.1. O Prontuário deve conter:
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 ou NASF.
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. Contra-referência: 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 GERC/DIAS/SUASA/SMSA 01/2018;
5.2.5. Registro de orientação aos pais/responsáveis, de acordo com a nota técnica
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 02/2018;
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 conter:
- Dados da criança
- Profissional avaliador
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- Data da avaliação
- Condição de saúde/ diagnóstico da criança.
- Descrição funcional
- Programa de tratamento para a criança, incluindo objetivos a longo e curto prazo.
- Prognóstico e o que se espera alcançar com o tratamento em cada especialidade.
- Identificação, carimbo e assinatura do profissional.
- PTS - As crianças poderão ter um PTS – programa terapêutico singular, porém os
objetivos devem ser descritos em cada especialidade e não poderá haver
sobreposição de objetivos.
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.
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 PTS ou PTI (programa terapêutico singular
ou 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 GERC/DIAS/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 GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018.
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
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018.
8.4. Casos excepcionais serão avaliados pela Equipe de Regulação da Reabilitação.
8.5. Com relação a duração das sessões, estas terão duração de no mínimo 30 minutos,
para atendimento individual, com exceção da reabilitação auditiva a qual terá a
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duração mínima de 40 minutos, segundo nota técnica GERC/DIAS/SUASA/SMSA
03/2018.
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 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/GERC/DIAS/SUASA/SMSA 02/2018, 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 Contra-referência: 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 segundo dia útil para o email da Regulação e
entregue por meio físico 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 XI DA MINUTA DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA
1. UNIDADE REQUISITANTE:
1.1. Coordenação de Reabilitação/Gerência de Rede Complementar – GERRC-SA
2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
2.1. Paula Vieira Pacheco
3. DATA:
16/05/2019
4. OBJETO:
4.1. Credenciamento de Pessoas Jurídicas prestadoras de Serviços de Saúde, localizados no
município de Belo Horizonte, que tenham interesse em executar procedimento de
Assistência em Reabilitação abrangendo Neurofuncional, Ortopedia, Uroginecologia,
Cardiovascular, Pneumofuncional e Auditiva aos usuários do SUS, com o fornecimento do
serviço preço - Tabela SUS, conforme condições estabelecidas neste Termo de
Referência e seus anexos.
5. JUSTIFICATIVA:
5.1. A contratação dos Serviços de Reabilitação é necessária para atender às demandas
oriundas do município de Belo Horizonte. Estes serviços são ofertados pela rede SUS-BH.
Entretanto, não há capacidade operacional para atender a toda a demanda somente com
os serviços da rede própria.
6. MODALIDADE:
6.1. Serão contratados Serviços de Reabilitação na modalidade Neurofuncional Adulto e
Infantil, Ortopedia, Uroginecologia, Cardiovascular, Pneumofuncional e Auditiva. Serão
contratados até 389.656 procedimentos no grupo de Neurofuncional Adulto e Infantil,
252.542 no grupo de Ortopedia, 18.528 no grupo de Uroginecologia, 6.545 no grupo de
Cardiovascular, 9.888 no Pneumofuncional e 46.317 no grupo de Auditiva no decorrer de
um ano.
7. CREDENCIAMENTO:
7.1. O Serviço deverá disponibilizar estimadamente (anual):
 Reabilitação Neurofuncional – 389.656 procedimentos;
 Reabilitação Ortopédica – 252.542 procedimentos;
 Reabilitação Uroginecológica – 18.528 procedimentos;
 Reabilitação Cardiovascular – 6.545 procedimentos;
 Reabilitação Pneumofuncional – 9.888 procedimentos;
 Reabilitação Auditiva – 46.317 procedimentos.
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8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
8.1. O valor estimado da contratação é de R$ 6.225.773,78 (anual).
9. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A Secretaria Municipal de Saúde – SMSA pagará mensalmente ao prestador pelos
serviços efetivamente prestados, conforme valores constantes na tabela de preços da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do
Sistema único de Saúde do Ministério da Saúde (ver Anexo II deste Edital).
9.1.1. As propostas de ofertas de serviços aprovadas provenientes desta Chamada
Pública, não implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que
somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente
encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e efetivamente
prestados.
9.1.2. Os valores estipulados dos procedimentos (ver Anexo II/ Planilha de compra de
Serviços deste Termo de Referência serão reajustados na mesma proporção,
índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.
9.2. A SMSA poderá suprimir ou acrescer o objeto contratado em até 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no
artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.3. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Termo de Referência correrão
por conta da dotação orçamentária número:
2302.3401.10.122.117.2895.0003.339039.61.03.50.01.49
10. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
10.1. Poderão participar do presente Credenciamento, pessoas jurídicas, que satisfaçam as
condições fixadas neste Termo de Referência e seus Anexos observados os preceitos
do Decreto Municipal nº 11.245/03.
10.2. Para atender ao exigido no subitem 11.1.1 (caso seja qualificado como credenciado, para
fins de contratação), ou no subitem 11.1.2, os interessados deverão requerer seu
REGISTRO CADASTRAL - CRC junto à GERÊNCIA DE CADASTRO DE
FORNECEDOR.
10.2.1. O endereço da GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDOR da PBH é: Rua
dos Caetés, 342 – Guichê do SUCAF, Centro – BH RESOLVE- Telefones: (31)
3277-4677 ou 3277-4688.
10.2.2. Informações sobre o Certificado de Registro Cadastral – SUCAF poderão
também ser obtidas pelo site www.pbh.gov.br/sucaf, ou pelos telefones 32774677 e 3277-4688.
10.3. O interessado também deverá estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde – CNES.
10.4. O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto do Credenciamento.
10.5. O interessado deverá realizar, efetivamente, o procedimento ofertado.
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10.6. A base territorial do interessado deverá estar localizada no Município de Belo
Horizonte.
10.7. O interessado deverá cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis,
estabelecidas no Código Sanitário Municipal de Belo Horizonte, bem como, Lei
Municipal nº7031/96; e RDC 050/02 (aplicável para estabelecimento construídos a
partir do Exercício 2002, ou quando houver reformas em qualquer estabelecimento),
Portaria nº 818/GM de 05/06/2001; Lei Municipal nº8574 de 23/05/2003; Deliberação
CIB-SUS-MG Nº057 de 11/11/2003; Deliberação CIB-SUS-MG Nº085 de Abril/2004;
Deliberação CIB-SUS-MG Nº593 de 21/10/2009 e demais normas legais e
regulamentadas aplicadas.
10.8. A FCES – Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde deverá ser compatível
com o objeto deste Credenciamento.
11. DOCUMENTAÇÃO
11.1. Ao(s) interessado(s) caberá a apresentação, em 1 (uma) via, dos documentos
abaixo descritos, conforme item 10 deste Termo de Referência.
11.1.1. Para os prestadores interessados NÃO CADASTRADOS no SUCAF:
a) Protocolo de Requerimento do Registro Cadastral no SUCAF (caso seja
qualificado como credenciado, para fins de contratação).
11.1.2. Para os prestadores interessados CADASTRADOS no SUCAF:
a) Certificado de Registro Cadastral no SUCAF.
11.1.3. O prestador enquadrado nos subitens 11.1.1 ou 11.1.2 deverá
apresentar também os seguintes documentos:
a)

Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, ficando o
prestador obrigado a declarar a superveniência de qualquer fato, na
forma do § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93.

b)

Declaração formal do prestador, atestando não possuir em seu quadro
funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, salvo os contratados na condição de aprendiz, a
partir de 14 (Quatorze) anos, conforme dispõe o artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição da República.

c)

Declaração do prestador que não viola as situações dispostas no artigo
9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, do artigo 26, da Lei Federal nº
8.080/90.

d)

Declaração do prestador de que está de acordo, com os preços estabelecidos
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS e com as normas de prestação de serviço no SUS, bem
como as regras de pactuação.

e)

Cópia autenticada do diploma de graduação e, se houver, de titulação dos
profissionais da equipe: médico e/ou fisioterapeuta, e/ou terapeuta ocupacional
e/ou fonoaudiólogo, e/ou psicólogo sendo que a habilitação deve ser
comprovada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e pelos
respectivos conselhos profissionais.
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f)

Cópia autenticada do Certificado junto ao Conselho Regional de
Classe/Profissionais (CRM, CREFITO, CRF, CRP, CRSS e outros).

g)

Comprovação de carga horária de prestação na unidade.

h)

Registros do estabelecimento no Conselho de Classe competente.

i)

Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES.

11.2. Da forma de apresentação dos documentos:
a)

O Protocolo de Requerimento do Registro Cadastral no SUCAF, conforme
disposto no subitem 11.1.1 deverá ser apresentado em cópia autenticada ou
então em cópia simples, desde que acompanhada do original, para autenticação
pela Comissão de Licitação.

b)

O CRC- Certificado de Registro Cadastral, conforme disposto no subitem 11.1.2,
deverá ser apresentado em cópia autenticada ou então em cópia simples, desde
que acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitação.

c)

As Declarações exigidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 11.1.3, deverão
ser apresentadas em documento original, em papel timbrado ou com carimbo do
prestador.

d)

O documento exigido no subitem 11.1.3, alínea “e”, deverá ser apresentado em
cópia autenticada ou então em cópias simples, desde que acompanhados do
original, para autenticação pela Comissão de Licitação.

12. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
12.1. A Comissão de Licitação adotará os seguintes critérios para habilitar os prestadores
interessados no presente Credenciamento:
12.1.1. Quando for apresentado o Protocolo de Requerimento de Registro Cadastral
no SUCAF (subitens 11.1.1 e 11.1.2), a Comissão de Licitação prosseguirá
com a análise dos documentos no momento em que ocorrer a homologação
do cadastro pelo órgão competente.
12.1.2. Os prestadores cadastrados no SUCAF, para que sejam habilitados, deverão
estar com situação ATIVA - documentos em vigor, que ficará demonstrada
através de relatório do SUCAF que será emitido pela Comissão de Licitação.
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12.1.3. Serão inabilitados os interessados que:
a)Deixarem
de
apresentar,
dentro
do
Envelope
contendo
documentação/proposta, quaisquer dos documentos exigidos no subitem
11.1 deste Termo de Referência;
b)Não apresentarem os documentos na forma determinada no subitem 11.2
deste Termo de Referência;
c)Estiverem INATIVOS no SUCAF;
d)Não possuírem Linha de Serviço compatível com o objeto deste
Credenciamento.
e)Não estiverem inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES.
f)Tiverem a FCES - Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde
incompatível com o objeto deste Credenciamento.
12.1.4. A inabilitação do interessado implicará na preclusão do seu direito de participar
das fases subsequentes deste Credenciamento.
12.2. Habilitação Jurídica conforme art. 28 da Lei 8.666/93:
12.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
12.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido
nacionalmente (CNH, Carteira de Identidade, Registro Profissional ou outro), em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
12.2.3. Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
12.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa,
acompanhado da(s) última(s) alteração (ões) referente(s) à natureza da atividade
comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada.
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12.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme art. 29 da Lei 8.666/93
12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
12.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
12.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma
da lei;
12.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei.
12.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943.

12.4. Qualificação Técnica conforme Artigo 30 da Lei 8.666/93:
12.4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o interessado fornece ou forneceu bens
de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s).
12.4.1.1.

O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis)
timbrado(s) do(s) do(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou
deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida
identificação do responsável pela assinatura do atestado.

12.4.1.2.
Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica
emitido(s) pelo(s) próprio(s) interessado.
12.4.2. Alvará de autorização
vigilância sanitária.

sanitária

emitido

pelo

órgão

responsável

pela

12.4.3. Comprovação de autorização de funcionamento do interessado junto ao Ministério
da Saúde, por intermédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

12.5. Qualificação Econômico-Financeira conforme art. 31 da Lei 8.666/93:
12.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso.
12.5.1.1. Na hipótese em que a Certidão for positiva para recuperação judicial ou
extrajudicial,
deve
o
licitante
apresentar
comprovante
da
homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de
recuperação em vigor.
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13. DA PROPOSTA
13.1. A proposta deverá ser apresentada no envelope contendo documentação e proposta,
em duas vias, impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado, com
as páginas numeradas e rubricadas, em língua nacional, sem emendas, acréscimos,
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas, ou omissões, devendo ser datada e assinada
pelo representante do interessado.
13.2. A proposta deverá conter, na forma e no conteúdo, as exigências deste Termo de
Referência, e especialmente:
13.2.1. Razão social completa do interessado, CNPJ, Inscrição Estadual, Código
CNES, endereço, telefone e e-mail.
13.2.2. Número do Credenciamento de Chamada Pública.
13.2.3. Nome e número do Banco e da Agência e número da conta corrente.
13.2.4. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados contendo o elenco de
todos os procedimentos, conforme descrição do objeto/ código da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do
SUS, constante do Anexo I deste Termo de Referência.
13.3. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de
Referência, serão desconsideradas.
13.4. Os preços ofertados deverão corresponder àqueles previstos na tabela de preços,
constante no Anexo II deste Termo de Referência.
13.5. O prestador deverá apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade
técnica operacional, devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de
Estabelecimento de Saúde.
13.5.1. Indicar o percentual da capacidade operacional que está destinada a
particulares e convênios.
13.5.2

Ofertar o serviço de acordo com o seu perfil, observando o agrupamento dos
procedimentos por modalidade de Reabilitação, conforme critérios técnicos
estabelecidos no Anexo II.

13.6. A proposta deverá conter o quantitativo global estimado do agrupamento dos
procedimentos por modalidade de Reabilitação conforme estabelecido no Anexo II
deste Termo de Referência, sem restrição de oferta a determinados procedimentos.
13.7. A prestação dos serviços deverá ocorrer de acordo com o Anexo I, II, III e IV.
13.8. A Comissão poderá solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo
quanto à viabilidade da proposta/oferta do prestador no tocante à capacidade
técnica operacional.
13.9. Declaração do prestador renunciando expressamente a qualquer pleito ou
reivindicação de prestação mínima de serviços, constantes na proposta de oferta de
serviços.
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13.10.

Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição da
República, nas Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e
na Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/01.

13.11.

Declaração do prestador de que aceita e se obriga a executar os serviços de
acordo com o estabelecido no Anexo IV deste Termo de Referência.

13.12.

Apresentar declaração de regularidade de funcionamento dos conselhos de classe.

14. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS
14.1. O credenciamento dos prestadores ocorrerá nas seguintes condições:
14.1.1. Todo o prestador que atender às condições estabelecidas neste Termo de
Referência e seus Anexos serão credenciados.
14.1.2. Os prestadores deverão estar com a documentação exigida neste Termo
de Referência em vigor.
14.1.3. As propostas deverão estar de acordo com as exigências contidas neste
Termo de Referência e seus Anexos.
14.1.4. Terão preferência de contratação, os prestadores públicos, seguidos pelas
entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º,
do artigo 199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal nº
8.080/90.
14.1.5. Distribuição dos serviços de saúde, conforme regionalização da rede de
serviços do SUS-BH, estabelecida no Anexo II.
14.1.6. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de
saúde que efetivamente encontram-se em atividade, tenham acessibilidade e
com capacidade técnica para prestar serviços segundo cotas e fluxo de
autorização e encaminhamentos definidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
14.1.6.1. Caso não seja apresentada proposta ou haja insuficiência de oferta
de serviço para quaisquer das regionais de Belo Horizonte, será
realizado rateio do quantitativo de procedimentos entre os
prestadores que esteja (m) situado (s) na(s) regional (ais) em Belo
Horizonte mais próxima (s), em conformidade com o estabelecido
no item 14.1.7 e seus subitens.
14.1.7. Terão prioridade, nesta ordem:
14.1.7.1 Os prestadores que tiverem maior capacidade operacional própria
de realização dos procedimentos ofertados, levando em conta o
número e qualificação do corpo técnico do serviço.
14.1.7.2 Os prestadores que obtiverem maior pontuação de acordo com o
Anexo II.
15. DO CONTRATO:
15.1. Será lavrado Contrato de Prestação de Serviços de Saúde com o prestador, que terá
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para assiná-lo, após convocação.
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15.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo prestador, com base em motivo justificado e aceito
pela Gerência de Regulação da SMSA.
15.1.2. A recusa injustificada do prestador em assinar o Contrato dentro do prazo
previsto caracteriza descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.
15.2. Será de 60 (sessenta) meses a vigência do Contrato para todos os efeitos legais,
com início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, em caráter
excepcional e devidamente justificado mediante autorização da autoridade superior,
nos termos do art. 57, II, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.
16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e
normas fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento
do usuário do SUS, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº
001/2007 e no Anexo IV.
17. DOS PROCEDIMENTOS
17.1. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado deverá
ser imediatamente comunicada à SMSA, que analisará a conveniência de manter os
serviços prestados em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do
Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente.
17.2. Deverá ser feita consulta prévia à Vigilância Sanitária para que seja feita
autorização de funcionamento no novo endereço.
17.3. A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser comunicada à
SMSA.
17.4. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 17.1 e 17.3, deverá ser
procedida alteração cadastral no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde, e junto ao SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do
Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos/PBH.
17.5. Alterações cadastrais que impliquem mudanças de preço na Planilha de Oferta de
Serviços aprovada deverão ser previamente autorizadas pela SMSA.
17.6. 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.
17.7. Na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) constarão os procedimentos a serem
ofertados, o quantitativo de procedimentos e teto máximo MENSAL.

18. DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES
18.1. Os serviços deverão ser prestados por profissionais de nível superior do estabelecimento
(prestador). Não será permitido o atendimento de estagiários sem a supervisão do
profissional, o atendimento realizado pelo estagiário não contará como produção. Para
efeitos deste Termo de Referência consideram-se próprios do prestador:
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18.1.1. O membro do seu corpo clínico;
18.1.2. O profissional que tenha vínculo com o prestador;
18.1.3. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente preste
serviços ao prestador, ou por este autorizado e formalmente cadastrado como
terceiro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES.
a) Equipara-se ao profissional autônomo, definido no subitem 17.1.3, a empresa,
a cooperativa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que
exerça atividade na área de saúde.
18.2. Responsabilizar pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste
Termo de Referência, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais
e comerciais resultante de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus
e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal,
apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitado.
18.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos
serviços terceirizados a eles vinculados.
18.4. 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 estes.
18.5. Disponibilizar o serviço nas Centrais de Regulação Municipal, dentro das normas
vigentes e acordadas com a SMSA/GERG/SUS-BH.
18.6. Apresentar ao SUS-BH, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
18.7. No tocante à prestação de serviço, serão cumpridas as seguintes normas:
18.7.1. É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim
como solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou
medicamento para exames;
18.7.2. O prestador se responsabilizará por eventual cobrança indevida feita ao paciente
ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução do instrumento proveniente deste Termo de Referência.
18.8. Manter durante a execução do Contrato proveniente deste Termo de Referência todas as
condições de habilitação exigidas no Credenciamento.
18.9. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela SMSA, quando
da execução e qualidade da assistência.
18.10. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados.
18.11. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a
apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção
ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, deverão ser
comunicados imediatamente à SMSA com proposta de solução visando a não
interrupção da assistência.
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18.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela
SMSA em conformidade com o estabelecido nesse Termo de Referência. Em caso de
alguma divergência comunicar ao serviço de regulação o motivo do não atendimento.
18.13. 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/SUS-BH.
18.14. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo a qualidade na prestação de serviços.
18.15. Afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas de
espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-BH e da
gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
18.16. Esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes oferecidos.
18.17. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.
18.18. Justificar à SMSA, ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário
à execução dos procedimentos previstos neste Termo de Referência.
18.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUSBH ou ao usuário encaminhado.
18.20. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes.
18.21. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação,
sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução
nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996.
18.22. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH:
18.22.1. Informar à SMSA, na Gerência de Rede Complementar/ Coordenação de
Reabilitação, através de ofício, quaisquer alterações: razão social, controle
acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia
autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e ao
CNES, resguardado o previsto no item 18 deste Termo de Referência;
18.22.2. Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas
respectivas normas técnicas
18.22.3. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força
deste Termo de Referência;
18.22.4. Permitir acesso dos fiscais, auditores e outros profissionais, eventual ou
permanentemente designados pela SMSA, para supervisionar, acompanhar e
auditar a execução dos serviços prestados.
18.22.5. Cumprir as normas estabelecidas pela SMSA para tratamento de Reabilitação,
contidas no Anexo IV.
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18.22.6. Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle
e Avaliação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde sobre não
conformidades detectadas nas solicitações e encaminhamentos pela Rede
Municipal ao serviço.
18.23. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade
suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto
do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade
normativa nos termos da Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do
Decreto Municipal nº 10.710/01 e, a Portaria SMSA/SUS-BH, nº 0072/19.
18.24. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos
competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a
responsabilidade do prestador nos termos da legislação referente a licitações e
contratos administrativos.
18.25. Manter, durante toda a vigência do Contrato, os valores propostos, não ultrapassando o
teto financeiro mensal e nem o anual.
18.26. Apresentar à Gerência de Rede Complementar anualmente no decorrer da vigência
contratual, cópia autenticada da declaração de regularidade de funcionamento expedida
pelos conselhos regionais de classe.
18.27. 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.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
19.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a
solicitar, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução
dos serviços de saúde, nos Termos do Decreto Municipal nº 10.710/01, Portaria
Municipal SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 0072/19.
19.2. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar
se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da
assinatura do Contrato.
19.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, verificando se os procedimentos
autorizados estão sendo executados.
19.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos
serviços efetivamente prestados.
19.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução
dos serviços.
19.6. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações
necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada.
19.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando o
prestador, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.
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19.8. Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município – DOM,
no prazo estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.
20. DO DESCREDENCIAMENTO
20.1. Durante a prestação dos serviços, o prestador fica proibido de:
20.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços;
20.1.2. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;
20.1.3. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em
branco (sem data, sem identificação do paciente e do profissional); e/ou assinar
atendimento antecipado e/ou não realizado;
20.1.4. Solicitar qualquer tipo de doação;
20.1.5. Não atendimento à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e
Avaliação, Auditoria e/ou Regulação da Reabilitação sobre atendimento do
usuário.
20.1.6. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade
operativa do prestador poderá ensejar a rescisão do Contrato proveniente deste
Termo de Referência ou a revisão das condições ora estipuladas.
20.1.7. Atraso injustificado na execução da prestação do serviço, bem como a sua
paralisação sem anuência, e prévia comunicação com 30 dias de antecedência à
SMSA/SUS-BH.
20.1.8. APRESENTAR COBRANÇA DE PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADOS
(assinatura de frequência sem ter sido realizado o atendimento).
20.1.9. Cobrança de procedimentos não autorizados.
20.1.10. O não atendimento, sem justificativa, dos usuários encaminhados.
20.1.11. Atendimento com duração de tempo de sessão inferior a estabelecida.
20.1.12. Atendimento em grupo de pacientes que foram encaminhados para tratamento
individual.
20.2. O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições
fixadas para o atendimento, sendo excluído do rol de credenciados.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. O inadimplemento total ou parcial do Contrato, ressalvados os casos de força maior ou
fato superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, devidamente
comprovado, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos termos do artigo 78,
da Lei Federal n.º 8.666/93 bem como, as sanções previstas no decreto municipal n.º
15.113 de 08 de janeiro de 2013, sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87, da
referida Lei, garantido o direito de defesa prévia.
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21.2. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
21.2.1. Advertência escrita;
21.2.2. Multa, nos seguintes percentuais:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
na entrega de material ou 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 indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do
objeto ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em
assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação
direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas
d) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação do objeto ou do
valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas
jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas.
e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação do objeto ou do
valor da contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual
em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou
com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a
que se destina.
f) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao
cancelamento do Credenciamento.
g) Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar
a rescisão do contrato ou o cancelamento do credenciamento e sua conduta
implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou
registrados.
21.2.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo
Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
21.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
21.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
21.3.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do
pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.
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21.4. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário
Municipal Adjunto de Saúde.
21.5. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde.
21.6. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de
licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
21.7. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada
a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
21.8. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias
úteis para apresentação de recurso.
21.9. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena
execução do objeto contratado.
21.9.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os
prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
21.10. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como
inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo
razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente
pela contratação.
21.11. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada
abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente
majorado ou inexequível.

22. DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
22.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o
disposto a seguir:
22.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações
deverão estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde e ser compatível com os procedimentos executados e ser atualizados
mensalmente.
22.1.2. O prestador de serviços deverá apresentar planilha de produção (em modelo
enviado pela secretaria), em meio físico-impressa e eletrônico ao Controle e
Avaliação, e enviada por meio eletrônico à Coordenação de Reabilitação,
vinculada à GERRC-SA (Gerência da Rede Complementar). Apresentará
mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês subsequente a prestação dos
serviços, obedecendo ao cronograma definido pela SMSA/GERRC/SUS-BH, as
faturas digitadas nos sistemas específicos do DATASUS/MS: Boletim de
Produção Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim de Produção Ambulatorial
Individualizado (BPAI), e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem
acrescidos. Após a validação, autorização e processamento pela
SMSA/GERRC/SUS-BH, o prestador de serviços, receberá até o 5° (quinto) dia
útil, do mês subsequente à apresentação da produção, o pagamento referente
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aos serviços autorizados, ressalvando os procedimentos da rubrica FAEC que
dependem da transferência do Ministério da Saúde.
22.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos
de pagamento, será entregue ao prestador de serviços recibo assinado ou
rubricado por servidor da SMSA/GERRC/SUS-BH, com aposição do respectivo
carimbo funcional.
22.1.4. As contas rejeitadas pela SMSA/GERRC/SUS-BH, dentro das suas normas e
rotinas, serão notificadas mensalmente.
22.1.5. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Sistema
Municipal de Auditoria e/ou Gerência do Controle e Avaliação da
SMSA/GERRC/SUS-BH, ficando à disposição do prestador de serviços, que
terá um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, para apresentar
recurso. As cobranças ambulatoriais têm prazo de recurso estabelecido pela
Portaria SMSA/SUS-BH nº25/2006 de 04.07.2006.
22.1.6. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria
SMSA/SUS-BH nº 25/2006 de 04/07/2006 e Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH
nº001/2007, publicada no D.O.M. de 23.08.2007.
22.1.7. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados
pelas revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo BDP/Boletim
de Diferença de Pagamento
22.1.8.

Caso

os

pagamentos

rejeitados

já

tenham

sido

efetuados,

fica

a

SMSA/GERRC/SUS-BH autorizada a debitar o valor pago indevidamente na
fatura do mês seguinte.
23. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
23.1. O presente Credenciamento poderá ser anulado ou revogado, no todo ou em parte, por
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros mediante ato escrito
e fundamentado, sem que caiba a qualquer prestador direito à indenização, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, nos termos do § 3º, do artigo 49, da Lei nº 8666/93.
23.2. Será facultado à Comissão de Licitação e às Gerência de Assistência da Rede
Complementar e Regulação e Atenção Hospitalar ou à autoridade superior, em qualquer
fase do procedimento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão.
23.3. A Comissão de Licitação, após receber e conferir a documentação, encaminhará o
processo de credenciamento às Gerências de Assistência da Rede Complementar e
Regulação e Atenção Hospitalar, que emitirão parecer técnico sobre a avaliação das
propostas apresentadas pelos prestadores e, mediante este posicionamento serão
adotados pela Comissão de Licitação os procedimentos necessários para a devida
instrução processual.
23.4. Decairá do direito de impugnar este Termo de Referência ou parte dele o prestador que
não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a entrega do Envelope de
documentação e proposta.
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23.5. Estarão impedidos de participar deste Credenciamento as entidades interessadas cujos
sócios e/ou representantes se enquadrarem nas situações dispostas no artigo 9º, da Lei
Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, do artigo 26, da Lei Federal nº 8.080/90.
23.6. A SMSA poderá, em casos específicos, determinar a realização de auditoria.
23.7. A fiscalização exercida pela SMSA sobre os serviços que vierem a ser contratados não
eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a SMSA ou para com os
usuários e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Instrumento
proveniente deste Edital
23.8. O prestador facilitará à SMSA o acompanhamento e a fiscalização permanente dos
serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores
da SMSA designados para tal fim.
23.9. Qualquer das partes interessadas poderá denunciar o presente contrato, mediante
comunicação escrita com antecedência mínima de 90 dias, devendo ser respeitado o
andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que
possam causar prejuízos à saúde da população.
23.10. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93, desde que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada:
23.10.1. Descumprir cláusulas contratuais;
23.10.2. Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração
com 30 dias de antecedência.
23.10.3. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços;
23.10.4. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;
23.10.5.

Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em
branco e/ou assinar atendimento antecipado e/ou não realizado;

23.10.6. Solicitar qualquer tipo de doação.
23.10.7. Não anteder à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e
Avaliação, Auditoria e/ou Regulação da Reabilitação sobre atendimento ao
usuário;
23.10.8. Alterar ou modificar sua estrutura da forma que acarrete diminuição de sua
capacidade operativa;
23.10.9. Cobrar procedimentos não autorizados;
23.10.10. Não atender, sem justificativa, os usuários encaminhados;
23.10.11. Atender a sessão com duração de tempo inferior à estabelecida;
23.10.12. Atender em grupo de pacientes os que foram encaminhadas para tratamento
individual;
23.10.13. Descumprir regras e condições fixadas para o atendimento;
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23.10.14. Cometer reiteradamente faltas na sua execução;
23.10-A. A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados no subitem anterior;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde
que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
23.10-B. O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público, devidamente
justificada, sem direito à indenização à contratada, a não ser em caso de dano
efetivo disso resultante.
23.11. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento puder
causar prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será
observado o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste
prazo o prestador negligenciar na prestação dos serviços que vierem a ser contratados,
a multa poderá ser duplicada.
23.12. A rescisão do Contrato será determinada pelo Gestor do SUS-BH e exarada no
processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo
com vista ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao seu artigo 79,
combinado com o que dispõe o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do
SUS-BH.
23.13. Da decisão da Secretaria SMSA/SUS-BH de rescindir os Contratos, caberá ao prestador
pedido de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
23.14. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a
SMSA/SUS-BH deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito
suspensivo.
23.15. Para atendimento à prevalência do interesse público, a Contratante poderá alterar o
presente contrato, através de Termo Aditivo, passando a integrá-lo os componentes de
avaliação de Metas de Produção e Metas de Qualidade, aprimorando, deste modo, a
alocação da prestação de serviços ao usuário do SUS/BH.
23.16. Qualquer outra alteração do Contrato, desde que legalmente permitido, será objeto de
Termo Aditivo.
23.17. Os Contratos que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, no Diário Oficial
do Município de Belo Horizonte, no prazo estabelecido pelo parágrafo único, do artigo
61, da Lei Federal 8.666/93.
23.18. A fiscalização e gestão do contrato serão exercidos pelos servidores abaixo
relacionados:
 Fiscal: Paula Vieira Pacheco (BM 89.908-2)
Coordenação de Reabilitação/GERRC/DIAS/SMSA.
 Gestor: André Luiz Menezes (BM 82.563-1)
Gerência da Rede Complementar (GERRC)/DIAS/SMSA.
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24. CONSÓRCIO:
24.1. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.
JUSTIFICATIVA:
A participação de consórcio não garante e/ou amplia a competitividade, podendo até
restringir a concorrência, pois as empresas consorciadas deixariam de competir entre si
e ainda não daria condições de participação a outras empresas, levando a Administração
a não selecionar a proposta mais vantajosa.

25. SUBCONTRATAÇÃO:
25.1. É vedada a subcontratação, total ou parcial do objeto contrato, exceto na hipótese de
serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente
autorizada pela Administração Municipal, mantida em qualquer caso a integral
responsabilidade do fornecedor.
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ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I
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 do SUS-BH dentro dos padrões de
qualidade e parâmetros indispensáveis à boa assistência à população, torna públicos os
critérios que serão usados para a seleção dos prestadores interessados em participar do
chamamento.
1.

Deverão contar com estrutura física, equipamentos e recursos humanos
especializados para prestar assistência em reabilitação física, motora e mental (nas
áreas
de
neurofuncional,
ortopedia,
uroginecologia,
cardiovascular
e
pneumofuncional), desenvolvendo todas as seguintes atividades:
a) Avaliação clínica e funcional;
b) Atendimento individual e em grupo 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 familiar: 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 NOTA TÉCNICA GEAPS/GERC/DAS/SAS/SMSA
02/2017.
f) Preparação do paciente para alta, convívio social e familiar.
g) Realização de contra-referência justificando o motivo da alta ao centro de saúde.

1.1. RECURSOS HUMANOS - De acordo com o perfil o serviço deve ter os seguintes
profissionais:
a) Reabilitação em Neurofuncional: Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta
Ocupacional e Psicólogo;
b) Reabilitação em Ortopedia: Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;
c) Reabilitação em Uroginecologia: Fisioterapeuta;
d) Reabilitação Cardiovascular: Médico e Fisioterapeuta;
e) Reabilitação Pneumofuncional: Fisioterapeuta;
f) Reabilitação Auditiva: Fonoaudiólogo.
1.1.1. O serviço que apresentar outros profissionais de nível superior em sua equipe
receberá pontuação de acordo com o ANEXO III – CRITÉRIOS PARA
JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS.
1.1.2. Os serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior Filantrópicas ou
públicas (clínicas-escola) que não possuírem todas as categorias citadas no item
1.1 deste Anexo serão submetidas à análise e valoração pela Administração
Pública, no intuito de contratá-los.
1.1.3. CAPACIDADE OPERACIONAL - 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.
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 Reabilitação em Neurofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional
de nível superior (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e
Psicólogo), o atendimento para Reabilitação infantil deverá ter no mínimo 30
minutos com um paciente por horário.
 Reabilitação em Ortopedia:
a) até 6 (seis) pacientes por hora / profissional de nível superior (Fisioterapeuta);
b) até 4 (quatro) pacientes por hora/ profissional de nível superior (Terapeuta
Ocupacional).
 Reabilitação em Uroginecologia: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional
de nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação Cardiovascular: até 4(quatro) pacientes por hora / profissional de
nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação Pneumofuncional: até 2 (dois) pacientes por hora / profissional de
nível superior (Fisioterapeuta).
 Reabilitação auditiva: duração de cada atendimento individual de, no mínimo, 40
minutos por profissional de nível superior (Fonoaudiólogo).

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) Pelo menos 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 de Terapia Ocupacional/Fisioterapia com 2,4
m2/paciente e área mínima de 20 m2;
e) Sala de Psicologia para atendimento individual com área de 2,4 m2/paciente e área
mínima de 7,5 m2;
f) Sala de Fonoaudiologia para atendimento individual com área 2,4m2/paciente, com área
mínima de 7,5m2;
g) Sanitários adaptados ao uso de pessoa com deficiência (segundo normas da ABNT);
h) Piso e paredes de material claro, resistente, impermeável e lavável;
i) Áreas de apoio isoladas da área de assistência:
j) Recepção e sala de espera;
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k) Depósito de material de limpeza;
l) Área para guarda de materiais/equipamentos;
m) 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 ORTOPEDIA
a) Fisioterapia
Mobiliário:
-Mesa;
-Cadeira;
-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:
-Cadeira de Rodas Adulto;
-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;
-Bolsa de gel;
-Barra de Ling de madeira;
-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 ORTOPÉDICA
Mobiliário:
-Mesa grande e cadeiras compatíveis para atendimento;
-Espelho 1,00 X 1,20 (no mínimo);
-Maca ou mesa para avaliação.
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Equipamento:
-Goniômetro pequeno e médio;
-Tesoura em aço;
-Exercitador tipo peneira- tipo Power WEB de graduação de resistência;
-Hand Help;
-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;
-Bastões;
-Óleo mineral;
-Bolinhas de gude (diversos tamanhos);
-Cones de linha;
-Pregador de roupa (diversos);
-Polia para exercício de ombro.
2.2.2. REABILITAÇÃO EM NEUROFUNCIONAL
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 adulto e infantil;
-Bengala canadense;
-Cadeira de rodas adulto;
-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);
-Eletroestimulador FES/TENS 4 canais;
-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
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);
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-Mesa com cadeira infantil (compatíveis com atendimento infantil).
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);
-Quebra cabeça (com 3 peças, com em torno de 10 peças, com em torno de 20
peças);
-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.
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
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
-Espelho de Glatzel
-Paquímetro verificar
-Estetoscópio pediátrico
-Jogos variados
-Brinquedos variados
-Instrumentos musicais
-Livros infantis e pedagógicos
-Miniaturas (bichos, coisas de casa, boneca, carros)
-Otoscópio
-Testes de avaliação de linguagem e audição: exame fonético, teste ABFW,
teste de discriminação, localização e memória auditiva, etc.
-Massa de modelar
-Materiais de escritório: tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis, pincéis, cola, lápis
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de cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.
d) PSICOLOGIA
Mobiliário:
-Mesa com cadeira adulto;
-Mesa com cadeira infantil;
-Equipamentos/ materiais;
-Família de bonecos;
-Materiais expressivos;
-Livros infantis;
-Brinquedos;
-Jogos;
-Teste de desempenho escolar;
-Figuras complexas de Rey;
-Questionário de saúde geral;
-Escala Beck;
-Escala de desenvolvimento de Bayley.
2.2.3. REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Maca ou tatame;
-Travesseiro forrado com material impermeável e lavável;
-Mesa;
-Cadeira.
Equipamento/material:
-EPAP;
-Inspirômetro de Incentivo (adulto e pediátrico);
-Manovacuômetro;
-Triflow;
-Peak flow (adulto e pediátrico);
-Ambú;
-Threshold;
-Fluttler/shaker;
-Cateter de oxigênio;
-Nasoclip;
-Pêra;
-Sondas de aspiração;
-Oxímetro;
-Frequencímetro;
-Aspirador;
-Esfignomanômetro;
-Estetoscópio (adulto e pediátrico);
-Micronebulizador;
-Bala de oxigênio;
-Bicicleta ergométrica.
2.2.4. REABILITAÇÃO EM UROGINECOLOGIA
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Espelho 1,30 X 1,50 (no mínimo);
-Maca /tatame para avaliação;
-Mesa;
-Cadeira;
-Travesseiros forrados de material impermeável e lavável.
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Equipamentos/material:
-Aparelho Dualpex 961 Uro para eletroestimulação (1 aparelho para cada 2
consultórios);
-Eletrodos vaginais para eletroestimulação (no mínimo, 10 unidades);
-Eletrodos anais para eletroestimulação (no mínimo, 05 unidades);
-Biofeedback Perina (1 aparelho para cada 3 consultórios);
-Balança com graduação de 1 grama;
-Bola Bobath 65cm;
-Preservativos sem lubrificação;
-Gel lubrificante íntimo;
-Luva de procedimento;
-Lençol descartável;
-Bala de oxigênio.
2.2.5. REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm (no mínimo);
-Colchonete de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material
impermeável e lavável;
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30 X 1,50.
Equipamento/material:
-Carrinho de parada cardíaca (inclui cardioversor, medicações);
-Monitores de ECG;
-Oxímetro;
-Tensiômetros de coluna de mercúrio com altura regulável;
-Esteiras ergométricas, elétricas, reguláveis na altura, inclinação
velocidade;
-Bicicletas ergométricas, eletromagnéticas, reguláveis;
-Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência;
-Pares de Caneleiras variando de 0,5 a 5 Kg;
-Pares de Halteres variando de 0,5 Kg a 5 kg;
-Faixas para alongamento;
-Conjunto de bastões em madeira;
-Tatame 2,00 x 1,50 x 0,40m (no mínimo);
-Barra de Ling de madeira ou barras para alongamento;
-Bolas de plástico, tipo futebol.

e na

2.2.6. REABILITAÇÃO PNEUMOFUNCIONAL
a) FISIOTERAPIA
Mobiliário:
-Maca ou Tatame 2,00 X 1,50 X 0,40 cm (no mínimo);
-Colchonete de espuma com medidas 1,90 X 0,89 X 0,05 de material
impermeável e lavável;
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30 X 1,50;
-Travesseiros de material impermeável e lavável.
Equipamento/material:
-Bala de oxigênio/concentrador;
-Oxímetro;
-Esfignomanômetro;
-Estetoscópio;
-Esteiras ergométricas, elétricas, reguláveis na altura, inclinação e na
velocidade;
-Bicicletas ergométricas, eletromagnéticas, reguláveis;
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-Faixas elásticas, tipo theraband, diversas cores/resistência;
-Pares de Caneleiras variando de 0,5 a 5 Kg;
-Pares de Halteres variando de 0,5 Kg a 5 kg;
-Faixas para alongamento;
-Conjunto de bastões em madeira;
-Bolas de plástico, tipo futebol.
2.2.7. REABILITAÇÃO AUDITIVA
Mobiliário:
-Espelho com rodízio ou espelho fixo medindo, no mínimo, 1,30m X 1,50m;
-Maca para trabalho com bebês;
-Mesa com cadeiras infantil (compatíveis com atendimento de infantil);
-Mesa com cadeira adulto (compatíveis com atendimento adulto);
-Colchonete em courvim, medindo 120cm x 60cm x 5cm.
Equipamento/material:
-Instrumentos musicais;
-Abaixador de língua;
-Máscara;
-Canudo, garrote;
-Testes de avaliação de linguagem e audição: exame fonético, teste ABFW,
teste de discriminação auditiva, etc.;
-Livros pedagógicos diversos;
-Brinquedos diversos;
-Bolas de plástico de tamanhos diferentes;
-Jogos diversos;
-Brinquedos de encaixe (copos e ou pinos de cores diferentes);
-Massa de modelar;
-Materiais escolares – tinta, lápis, caneta hidrocor, papéis,pincéis, cola, lápis de
cor, apontador, giz de cera, durex, caneta hidrocor, etc.
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ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II
GRUPO DE PROCEDIMENTOS POR MODALIDADE DE REABILITAÇÃO E PLANILHAS
1. 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 A
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)
03.02.05.002-7 - 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)
03.02.06.001-4 - Atendimento fisioterapêutico em paciente com distúrbios neuro-cinéticofuncionais 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-cinéticofuncionais 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
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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 Neurologia B :
Além de todos os procedimentos do Grupo 1, o serviço deverá oferecer:
03.01.04.003-6 - Terapia em grupo:
Atividade profissional executada por profissional de nível superior em grupo de pacientes
(grupo operativo; terapêutico), composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 15 (quinze)
pacientes, com duração média de 60 (sessenta) minutos, realizado por profissional com
formação para utilizar esta modalidade de atendimento. (R$6,15)
GRUPO 3 - Reabilitação em Neurologia C:
Além de todos os procedimentos dos Grupos 1 e 2, o serviço deverá oferecer:
03.01.07.009-1 – Atendimento em oficina terapêutica II para portadores necessidade especial
(por oficina). Atendimento realizado em grupo (mínimo de 05, máximo de 15 pessoas), por
equipe multiprofissional. Estão incluídas todas as ações inerentes. O registro deve ser por
número de oficinas realizadas/mês. (R$25,24)
GRUPO 4 - Reabilitação em Ortopedia
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)
03.02.07.003-6- 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 respiratória, 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$4,67)
Grupo 5 - Reabilitação em Uroginecologia
03.02.01.001-7 - Atendimento fisioterapêutico em cirurgias no pré e pós uroginecológicas:
Atendimento fisioterapêutico no pré-operatório e ou pós-operatório, visando o preparo para a
cirurgia e redução de complicações, minimizando e tratando complicações respiratórias,
motoras e circulatórias. (R$ 6,35)
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03.02.01.002-5 - Atendimento fisioterapêutico em disfunções uroginecológicas:
Atendimento fisioterapêutico para minimizar e tratar complicações da musculatura do
assoalho pélvico e para melhora do tônus muscular e das transmissões de pressões dos
esfincteres uretral e/ou anal. (R$4,67)
03.02.04.005-6- Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas:
Atendimento fisioterapêutico para prevenir e/ou tratar a trombose venosa profunda (TVP),
favorecer a absorção do excesso de fluido intersticial, evitar os efeitos deletérios da
imobilidade, diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo sanguíneo periférico reduzindo
a estase circulatória. (R$4,67)
Grupo 6. Reabilitação Cardiovascular
03.01.01.007-2- Consulta médica em atenção especializada (cardiologia) (R$ 10,00)
03.02.04.003-0- Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno clínico
cardiovascular:
Atendimento fisioterapêutico para prevenção da cinética-vascular aos efeitos da imobilidade
prolongada e recondicionamento cardiovascular. (R$ 4,67)
03.02.04.004-8 - Atendimento fisioterapêutico em paciente pré/pós cirurgia cardiovascular:
Atendimento fisioterapêutico objetivando a prevenção de disfunção da cinética-vascular aos
efeitos da imobilidade prolongada e favorecendo a restauração do condicionamento
cardiovascular, necessitando de monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. (R$ 6,35)
03.02.04.005-6 - Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas:
Atendimento fisioterapêutico para prevenir e/ou tratar a trombose venosa profunda (TVP),
favorecer a absorção do excesso de fluido intersticial, evitar os efeitos deletérios da
imobilidade, diminuir a resistência vascular e aumentar o fluxo sanguíneo periférico reduzindo
a estase circulatória. (R$ 4,67)
Grupo 7 - Reabilitação Pneumofuncional
03.02.04.001-3 - Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório com
complicações sistêmicas:
Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório de natureza clínica ou
pré/pós cirúrgica, com disfunção pulmonar e insuficiência respiratória, necessitando de
monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. (R$ 6,35)
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$ 4,67)
Grupo 8 - Reabilitação Auditiva
03.01.04.003-6 - Terapia em grupo (R$ 6,15)
03.01.01.004-8 – Consulta de profissionais de nivel 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)
03.01.07.011-3 - Terapia fonoaudiológica individual:
Atendimento, acompanhamento e tratamento individual de pacientes realizado pelo
fonoaudiólogo. (R$ 10,90)
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2. Quanto ao quantitativo de procedimentos por modalidade de reabilitação para
Município de Belo Horizonte considerando a Regional:
2.1. Os prestadores interessados devem oferecer a proposta, de acordo com a regional de
Belo Horizonte onde a empresa está situada, de acordo com o perfil do serviço e
seguindo os GRUPOS dos procedimentos por modalidade de Reabilitação que compõem
a Tabela Unificada do Ministério da Saúde, conforme abaixo:

Página 138 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 139 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 140 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 141 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 142 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 143 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 144 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 145 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

Página 146 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

2.2. A tabela acima é uma estimativa de gasto por modalidade e procedimento, cabendo ao
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.
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ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO III
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS
a) Planilha para identificação e classificação do prestador quanto a capacidade técnica,
estrutural e administrativa para execução dos serviços, objeto deste Edital.
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 ( ) Ortopedia
( ) Neurologia
( ) Cardiovascular
( ) Pneumofuncional

(

( ) Uroginecologia
) Auditiva

REQUISITOS
NA
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:
(
(

0,5

1

) Assistente Social ( ) Fisioterapeuta ( ) Fonoaudiólogo ( ) Psicólogo
) Nutricionista
( ) Médico
( ) Terapeuta Ocupacional.

Para a categoria médica especifique o quantitativo de profissionais especialistas:
( ) otorrinolaringologista
( ) psiquiatra
( ) neurologista
( ) pediatra
( ) cardiologista ( ) pneumologista
4. Possui outras categorias profissionais além das exigidas para a modalidade de serviço:
(
(
(

) Assistente Social (
)Fonoaudiólogo
(
) Médico.

) Psicólogo ( ) Nutricionista ( ) Terapeuta Ocupacional
) Profissional de nível superior com capacitação em LIBRAS

Especialidade(s)______________________________________________________________
________________________________________ _________________
5. 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:
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
8. ________________________________________________________
6. Mantém agenda com cronograma periódico que permite discussões de casos e reuniões
da equipe.
7. Possui programa de treinamento e qualificação de recursos humanos com seus
respectivos registros.
8- Possui número de profissionais compatível com a demanda?
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B – Atendimento ao Usuário
NA
9. Existe manual de procedimentos operacionais padrão desde atendimento ao paciente na
recepção até encaminhamento de laudos ao setor de regulação.
10. Funcionários da recepção estão treinados para orientar os usuários sobre a rotina /
normas do serviço.
11. Possui sala de espera proporcional à capacidade de atendimento que garante conforto ao
usuário e acompanhante (cadeiras, bebedouro, acesso a banheiro).
12.Possui quadro de horários ou agenda para organizar volume de pacientes?
C – Área Física/Equipamentos
13. Mantém relação de equipamentos ou aparelhos contendo quantitativo, marca/modelo e
ano de fabricação.
14. Mantém Laudos de Calibração / Manutenção dos equipamentos (com, no máximo, um
ano de validação) expedidos por empresa competente.
15. Mantém relação dos equipamentos e materiais utilizados em tratamento, por área de
atendimento:
( ) Fisioterapia em Neurologia
( ) Fisioterapia em Ortopedia
( ) Fisioterapia em Cardiovascular
( ) Fisioterapia em Pneumofuncional
( ) Fisioterapia em Uroginecologia
( )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
( ) Fonoaudiologia em Reabilitação Auditiva
( ) Psicologia em Neurologia
16. Possui salas individualizadas para os diversos atendimentos:
( ) Consultórios para avaliação individual
( ) Salas individualizadas para procedimentos com aparelhos (eletroterapia)
( ) Sala de procedimentos individual para Reabilitação Uroginecológica
( ) Sala para atendimento de Terapia Ocupacional
( ) Sala para atendimento em grupo
( ) Sala para atendimento da Fonoaudiologia
( ) Sala para atendimento da Psicologia
17. Outros ambientes de atendimento/tratamento do serviço. Especificar.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________

0,5

1

D – Biossegurança
18. Possui manual de Procedimentos de higienização dos equipamentos e aparelhos.
19. Possui rotina escrita de Procedimentos de higienização dos ambientes.
E – Prontuário
20. Mantém arquivo com prontuário atualizado do paciente.
21.O prontuário contém as informações que permitem identificar o usuário e a evolução do
tratamento (cadastro inicial, avaliação, evolução e alta).

b) Orientação sobre a pontuação do prestador de acordo com sua capacidade técnica,
estrutural e administrativa para execução dos serviços objeto deste Edital.
As informações prestadas e registradas nos Requisitos e subitens da Planilha deverão ser
devidamente comprovadas, conforme estabelecido abaixo:
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b.1. Requisito A – Recursos Humanos:
- Aos subitens A.1 e A.2 será atribuído 0,5 (meio) ponto para cada;
- Ao subitem A.3, não será atribuído pontuação;
- Ao subitem A.4, a cada categoria profissional existente além da mínima exigida no Edital,
será atribuído 01 (um) ponto até o máximo de 06 (seis) pontos;
- Ao subitem A.5, a cada profissional com curso de pós-graduação (especialização,
mestrado ou doutorado) na área de interesse do serviço e devidamente comprovado,
serão atribuídos, até o máximo de 4 (quatro) 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.
- Aos subitens A.6 e A.7, serão atribuídos 02 (dois) pontos para cada.
b.2. Requisito B – Atendimento ao usuário:
- Aos subitens B.8, B.9 e B10 será atribuído 01 (um) ponto para cada;
b.3. Requisito C – Área Física / Equipamentos:
- Ao subitem C.11 será atribuído 01 (um) ponto;
- Ao subitem C.12 serão atribuídos 02 (dois) pontos;
- Ao subitem C.13 será atribuído 01 (um) ponto ao serviço que apresentar todas as relações
de equipamentos de acordo com a modalidade de atendimento oferecido;
- Aos subitens C.14 e C.15 não será atribuída pontuação.
b.4. Requisito D – Biossegurança:
- Aos subitens D.16 e D.17 será atribuído 01 (um) ponto para cada;
b.5. Requisito E – Prontuário
- Aos subitens E.18 e E.19 não será atribuída pontuação.
c) Critérios de classificação dos serviços:
c.1) 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

Pontuação

A
Recursos
Humanos

B
Atendimento
ao Usuário

C
Área /
Equipamentos

D

E

Biossegurança

Prontuário

PONTUAÇÃO
TOTAL
MÁXIMA

15

3

4

2

0

24

c.2) Para a classificação dos serviços serão adotados os seguintes critérios:
(1) Serão classificados os serviços que alcançarem o mínimo de 12 pontos da
pontuação total.
(2) Caso o serviço apresente pontuação total entre 12 (doze) e 14,5 (quatorze e meio)
pontos, será concedido um prazo de 6 (seis) meses após a assinatura do contrato
para adequação dos quesitos até atingir 16,5 (dezesseis e meio) pontos. A falta de
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adequação dos quesitos levará à aplicação das penalidades previstas no contrato
nas cláusulas 9ª – Das Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da
Rescisão.
(3) Um ano após assinatura do contrato, todos os serviços serão reavaliados utilizando
os critérios de julgamento do Anexo II e deverão alcançar e/ou manter a pontuação
mínima de 18 (dezoito) pontos. A falta de adequação dos quesitos levará à
aplicação das penalidades previstas no contrato nas cláusulas 9ª – Das
Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da Rescisão.
(4) Após o primeiro ano serão realizadas reavaliações a cada 12 (doze) meses
utilizando os critérios de julgamento do Anexo II e todos os serviços deverão manter
a pontuação mínima de 18 (dezoito) pontos. A falta de manutenção desta
pontuação mínima levará à aplicação das penalidades previstas no contrato nas
cláusulas 9ª – Das Penalidades e dos Recursos Administrativos e 10ª – Da
Rescisão.
(5) 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, 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 DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO IV
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A Coordenação de Reabilitação e as Gerências de Assistência da Rede Complementar e de
Regulação Atenção Hospitalar 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;
-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:
a- Deficiência - uma perda ou anormalidade de uma estrutura do corpo ou de uma
função fisiológica (incluindo funções mentais);
b- Anormalidade - utilizado, apenas para referir-se a uma variação significativa das
normas estatisticamente estabelecidas, como um desvio de uma média na população
obtida usando normas padronizadas de medidas;
c- Incapacidade - toda restrição ou falta, devida a uma deficiência da capacidade de
realizar uma atividade na forma ou na medida em que se considera normal diante
padrões sociais;
d- Atividade - execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo;
e- Participação - o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real;
f- Fatores contextuais - englobam fatores pessoais (histórico particular como hábitos,
educação, maneiras de enfrentar problemas, entre outros) e os fatores ambientais que
constituem o ambiente físico, social e de atitudes.
 Outros conceitos adotados:
Deficiência intelectual - caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral
significativamente abaixo da média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da
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conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às
demandas da sociedade.
Deficiência sensorial - diz respeito ao grupo de pessoas com deficiência auditiva e/ou
visual. É considerada pessoa com deficiência auditiva, ou pessoa surda, que apresente
perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (b). É pessoa com
deficiência visual quem tem cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; quem tem baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos
nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
Deficiência motora - refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que
compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular, o sistema nervoso decorrente
de doenças ou lesões que afetam qualquer desses sistemas, isoladamente ou em
conjunto, podendo produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis,
segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida.
Deficiência múltipla - é a associação de duas ou mais deficiências em um mesmo
indivíduo.
Alterações da estrutura e funções do sistema sensório motor oral (mastigação,
deglutição, sucção, respiração, fala e linguagem) – constituem perda e/ou
anormalidade que alteram o desempenho de funções considerando o padrão normal para
o ser humano.
Lesão - é a alteração estrutural ou funcional devida a uma doença. Comumente este
termo é usado em relação às estruturas morfológicas.
Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral/neuronal - é a mudança adaptativa na
estrutura e na função do sistema nervoso (SN), que ocorre em qualquer estágio da
ontogenia, como função da interação com o ambiente interno e externo, ou ainda como
resultante de injúrias, lesões que afetam o sistema neural (PHELP,1990)
Neuroplasticidade ou plasticidade cerebral/neuronal - é a mudança adaptativa na
estrutura e na função do sistema nervoso (SN), que ocorre em qualquer estágio da
ontogenia, como função da interação com o ambiente interno e externo, ou ainda como
resultante de injúrias, lesões que afetam o sistema neural (PHELP,1990)
Programas de atenção precoce - são descritos como uma série de intervenções
terapêuticas, dirigidas à crianças com problemas de desenvolvimento decorrentes de
diversos fatores, ainda nos primeiros dois anos de vida. Esses programas visam prevenir
ou minimizar alterações já existentes;
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 auto cuidado 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
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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 a execução 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 realiza a autorização inicial através do SISREG e
autorização de continuidade dos atendimentos, acompanhamento do tratamento
nos serviços e está centralizada no CREAB Leste.
B - QUANTO AO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO EM ORTOPEDIA,
CARDIORESPIRATÓRIO, UROGINECOLÓGICO, RESPIRATÓRIO
1. Fluxo para o tratamento
1.1. Os indivíduos com indicação de tratamento de Reabilitação deverão estar de posse
do encaminhamento – solicitação do tratamento contendo o diagnóstico,
documento com foto e comprovante de endereço.
1.2. Deverão passar pelo acolhimento nas unidades de referência do usuário: Centro
de Reabilitação Leste – CREAB L, Centro de Reabilitação Centro Sul – CREAB
C.S., Centro de Reabilitação Noroeste/ CER IV – CREAB NO/CER IV, Centro de
Reabilitação Venda Nova – CREAB V.N.
1.3. Após autorizado no acolhimento são inseridos no SISREG – Sistema de Regulação
e aguardam a liberação da vaga.
1.4. Após liberação da vaga devem 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
1.5. 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.
1.6. O serviço que receber o usuário devidamente encaminhado deverá realizar a
avaliação, definir o plano terapêutico e iniciar o tratamento.
1.7. 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.
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.
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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 analise e
definirá pela autorização ou a negativa da continuidade.
3.1.3. Os usuários que forem autorizados para tratamento terão inicialmente 40
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 paciente deverá ter tratamento de fisioterapia ou terapia ocupacional de
todas as condições de saúde para as quais foi encaminhado.
3.1.5. É vedado ao serviço escolher uma das condições de saúde que são
encaminhadas para reabilitação e realizar o tratamento desconsiderando a
outra.
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 pelo médico.
Após ter seu diagnóstico estabelecido e de posse da solicitação para a reabilitação
deverá passar pelo acolhimento no seu CREAB de referência para autorização.
Aqueles que já possuírem o diagnóstico com a solicitação do tratamento devem
encaminhar-se ao acolhimento.
5. Quanto às sessões de atendimento - frequência, e duração.
5.1. Cada profissional poderá atender no máximo o limite de paciente/hora estabelecido
nesse documento.
5.2. A frequência ao tratamento poderá ser de 1 a 3 vezes por semana de acordo com
a necessidade do paciente.
5.3. Frequência:
5.3.1. 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.
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6.2. Quadro de horário ou agenda dos profissionais e dos atendimentos com nomes
dos pacientes com horários de atendimento e o respectivo profissional responsável.
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 de NASF, segundo critérios
de atendimento e Nota Técnica GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018 e
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 04/2018.
2. De acordo com o quadro apresentado, comprometimentos e grau de severidade, o
usuário poderá receber tratamento de reabilitação da seguinte forma nos serviços:
2.1. Os casos que apresentarem maior complexidade serão acompanhados pela equipe
multiprofissional (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e/ou psicólogo
de acordo com o definido após avaliação e o tratamento será remunerado por meio
de Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPAI.
2.1.1. Para gerar o BPAI, o usuário deverá ter indicação de intervenção, concomitante,
de pelo menos duas das categorias profissionais citadas acima.
2.2. Os casos com necessidade de tratamento por um profissional, será realizado por
fonoaudiólogo, psicólogo
ou Terapeuta ocupacional (de acordo com o
encaminhamento) e será remunerado por meio do Boletim de Produção Ambulatorial
Consolidado - BPAC.
2.3. É exceção o tratamento fisioterapêutico o qual, de acordo com a Tabela Unificada do
Ministério da Saúde, é remunerado pelo BPAI.
2.4. O primeiro atendimento 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 Nota técnica
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 04/2018.
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 ou NASF.
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. Contra-referência: 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 GERC/DIAS/SUASA/SMSA 01/2018;
5.2.5. Registro de orientação aos pais/responsáveis, de acordo com a nota técnica
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 02/2018;
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 conter:
- Dados da criança
- Profissional avaliador
- Data da avaliação
- Condição de saúde/ diagnóstico da criança.
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- Descrição funcional
- Programa de tratamento para a criança, incluindo objetivos a longo e curto prazo.
- Prognóstico e o que se espera alcançar com o tratamento em cada especialidade.
- Identificação, carimbo e assinatura do profissional.
- PTS - As crianças poderão ter um PTS – programa terapêutico singular, porém os
objetivos devem ser descritos em cada especialidade e não poderá haver
sobreposição de objetivos.
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.
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 PTS ou PTI (programa terapêutico singular
ou 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 GERC/DIAS/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 GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018.
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
GERC/DIAS/SUASA/SMSA 03/2018.
8.4. Casos excepcionais serão avaliados pela Equipe de Regulação da Reabilitação.
8.5. Com relação a duração das sessões, estas terão duração de no mínimo 30 minutos,
para atendimento individual, com exceção da reabilitação auditiva a qual terá a
duração mínima de 40 minutos, segundo nota técnica GERC/DIAS/SUASA/SMSA
03/2018.
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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 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/GERC/DIAS/SUASA/SMSA 02/2018, 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 Contra-referência: 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 segundo dia útil para o email da Regulação e
entregue por meio físico ao Controle e Avaliação.
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.

Página 159 de 160

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO N.º: 04-001.664/18-59

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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