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CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
Nº 003/2017 

 

 

Processo 04.001043.17.20 
 

 OBJETO: DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 
 

 PRAZO PARA A ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 

 
 DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ATÉ O DIA 05/06/2018, 

NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS. 
 
 

 ABERTURA DOS ENVELOPES NO DIA 06/06/2018 ÀS 10:00 HORAS NA DIRETORIA DE LOGÍSTICA 
/GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SMSA. 

 

Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, podendo ser consultado ou impresso por meio do 
endereço eletrônico: www.caixa.gov.br/Downloads/licitacoes-e-forneccedores-consultas-
publicas/LICITANTE_Manual_Usuario_LicitaçõesCaixa_V2.pdf/ para que não ocorram dúvidas de 
procedimento durante a sessão. 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.caixa.gov.br/Downloads/licitacoes-e-forneccedores-consultas-publicas/LICITANTE_Manual_Usuario_LicitaçõesCaixa_V2.pdf/
http://www.caixa.gov.br/Downloads/licitacoes-e-forneccedores-consultas-publicas/LICITANTE_Manual_Usuario_LicitaçõesCaixa_V2.pdf/
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1  – DO PREÂMBULO: 

 

1.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para 
conhecimento dos prestadores interessados, que receberá a partir do dia 19/05/2018, até o dia 05/06/2018, no horário de 
08:00 às 17:00 horas, na Avenida Afonso Pena, n 2.336 – 6 andar – Bairro Funcionários, propostas para  
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, localizados no Município de Belo Horizonte 
(ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS--BH), que tenham interesse em executar procedimentos de  
DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO (QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA),  
conforme condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

 
1.2. O presente Edital é é regido em conformidade com a Constituição Federal de 1988, em especial os artigos 196 a 200        

Lei Complementar nº 101/00, Lei Federal nº 8.080/90, Lei Federal nº 8.142/90, Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores        
alterações, Decreto Federal nº 1.651/1995, Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal  n° 7.031/96,        

        Lei Municipal nº 11.065/2017, Decreto Municipal nº 10.710/01 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 11.245/03,           
        Decreto Municipal nº 15.748/2014, Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/01 e Portaria SMSA/SUS-BH nº 25/2006, e demais           
        disposições regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as exigências sanitárias contidas no Código Sanitário          
        Municipal de Belo Horizonte, às normas editadas pelo Ministério da Saúde e mediante as condições a seguir         
        estabelecidas e integrantes do presente Edital. 
 
1.3. O Credenciamento/contratação dos serviços de saúde contemplados neste Edital está justificado pela necessidade de 

garantia constitucional de acesso aos serviços de saúde pelos usuários do Sistema Único de Saúde/SUS. 
 
2 – DO OBJETO: 
 
2.1.  Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas jurídicas, interessadas NA PRESTAÇÃO DE   
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO (QUALQUER REGIÃO),         
nos moldes deste Edital e seus Anexos. 
 

          2.1.1. A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim, a quantidade que lhe      
interessar para atender a demanda da SMSA/SUS-BH. 
 
2.2.  ANEXO I   - Planilha Estimada de Compra de Serviço Ambulatorial, onde foram agrupados Grupos, Sub- grupos e  
 Formas de organização da Tabela contendo o planejamento para compra complementar dos serviços, o quantitativo e o valor 
anual estimado em consonância com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 
SUS. 
 
        ANEXO II- Planilha contendo o detalhamento por Grupos, Sub-grupos e Formas de organização por         
procedimentos/exames da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS com os 
seus valores unitários em Reais (R$) 

 
         ANEXO III - contém a forma da prestação de serviços. 
 
          ANEXO IV - contém o modelo de declaração de capacidade operacional 
 
          ANEXO V - contém o modelo de apresentação da proposta de oferta de serviço. 
 
          ANEXO VI - contém a minuta de Contrato de prestação de serviços 
 
2.3.  A estrutura e o detalhamento completo dos procedimentos, por grupo, e a composição atualizada dos atributos e          
valores da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único          
de Saúde – SUS foram aprovados pela Portaria nº 2.848/MS/GM, de 06 de novembro de 2007. 
 
Estão disponíveis para amplo, irrestrito e livre acesso a todos os cidadãos para conhecimento e consultas          específicas, 
nos sítios da Secretaria de Atenção à Saúde, www.saude.gov.br/sas, e          http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-
unificada/app/sec/inicio.jsp em apresentação na forma dos seguintes anexos: 
 
        Anexo I – Estrutura da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 
        Anexo II- Composição dos Atributos que compõem a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do  

http://www.saude.gov.br/sas
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        SUS; 
        Anexo III –Grupo 01 – Ações de Promoção e Prevenção em Saúde 
        Anexo IV –Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica 
        Anexo V –Grupo 03 - Procedimentos Clínicos 
        Anexo VI – Grupo 04 - Procedimentos Cirúrgicos 
        Anexo VII – Grupo 05 - Transplante de Órgãos, Tecidos e Células 
        Anexo VIII – Grupo 06 – Medicamentos 
        Anexo IX –Grupo 07 - Órteses e Próteses e Materiais Especiais 
        Anexo X – Grupo 08 - Ações Complementares da Atenção à Saúde. 
 
3. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  
 
3.1. As solicitações de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 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 Diretoria de Logística /Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida 
Afonso Pena, 2336, 6º andar, Savassi, 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 licitantes 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 dos Decretos Municipais nº 11.245/03 e 15.748/2014. 
 

4.2.   Para atender ao exigido no subitem 5.1.1, ou no subitem 5.1.2, os interessados deverão requerer seu REGISTRO     
         CADASTRAL - CRC junto à GERÊNCIA DE SISTEMAS E CADASTROS/SUBSECRETARIA DE   
       ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da PBH; 
      

         4.2.1. O endereço da GERÊNCIA DE SISTEMAS E CADASTROS/SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E            
         LOGÍSTICA da PBH é: Rua Espírito Santo, 605 - 14º Andar, Centro – BH – CEP: 30.160- 919 – Telefones:   
         (31) 3277-4677 ou 3277-4688;  
 
         4.2.2. 4.2.2. Informações sobre o Certificado de Registro Cadastral - SUCAF poderão, também, ser obtidas pelo   
         sitio  www.pbh.gov.br/sucaf, ou pelos telefones 3277- 4677 e 3277- 4688 
 

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

4.4. OO interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto do Credenciamento. 
 

4.5.  Os serviços deverão ser prestados no Município de Belo Horizonte.  
 
4.6. O interessado deverá cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no Código Sanitário Municipal de     
       Belo Horizonte/Lei Municipal nº7031/96; Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998, RDC/ Anvisa nº 50 de          
       21/02/2002 e demais normas legais e regulamentares aplicadas à atividade de serviços de imagem, Portaria          
       SMSA/SUS-BH nº 25/2006 
 

  4.7.  A FCES – Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde deverá ser compatível com o objeto deste          
Credenciamento e estar atualizada no sistema cadastral, nos últimos 3 (três) meses; 

 
 

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 parte frontal os seguintes dizeres: 
 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
          INTERESSADO: .............. 
          CNPJ: ...............(obrigatório) 
          CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO N.º ......./2017. 
        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 do dia 19/05/2018, até o dia 05/06/2018, no horário de 08:00 às 17:00 horas, no seguinte   
        endereço:  
          
  Avenida Afonso Pena, n.º 2.366 – 6º andar – Bairro Savassi – BH, no protocolo da Comissão de Licitação. 
 

5.3. O envelope entregue em local diferente não será objeto de análise. 
 
6  –  DA DOCUMENTAÇÃO   
 
6.1.  Ao(s) interessado(s) caberá a apresentação, em 01 (uma) via, dos documentos abaixo descritos, conforme  item 4  deste    
         edital. 

 
         6.1.1. Para os prestadores interessados NÃO CADASTRADOS no SUCAF 
                   Protocolo de Requerimento do Registro Cadastral no SUCAF 
 
         6.1.2. Para os prestadores interessados CADASTRADOS no SUCAF: 
      Certificado de Registro Cadastral no SUCAF 
 
         6.1.3. O prestador enquadrado nos subitens 6.1.1 ou 6.1.2, 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 de 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) Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 
 
                  e) Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – FCES. 
 
                  f) Demonstrar, nos moldes do Anexo IV, a capacidade operacional instalada própria de pelo menos 70% do   
                     quantitativo ofertado com indicação dos equipamentos existentes e a respectiva capacidade de produção            
                     apresentada no manual técnico do equipamento, conforme previsto no subitem 7.2.5 deste Edital. 
          
6.2. Da forma de apresentação dos documentos:   
 

a) O Protocolo de Requerimento do Registro Cadastral no SUCAF, conforme disposto no subitem 6.1.1 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 6.1.2, deverá ser apresentado em 
cópia autenticada ou então em cópia simples, desde que acompanhada do original para autenticação pela 
Comissão de Licitação. 
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c) As Declarações exigidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “f” do subitem 6.1.3, deverão ser apresentadas em 
documento original, em papel timbrado e com carimbo do prestador. 
 

d) Os documentos exigidos na alínea “d” e “e”, do subitem 6.1.3, deverão ser apresentados em cópias retiradas 
do sitio do Ministério da Saúde, (www.cnes.datasus.gov.br) com carimbo e rubrica do prestador 

  
6.3. Não será aceito “FAX” de nenhum documento de habilitação. 
 
 
7.  DA PROPOSTA 
 

  7.1. A proposta deverá ser apresentada no envelope contendo documentação e proposta, conforme item 5 deste Edital, em          
         duas vias, datilografadas ou impressas por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado, com as páginas   
         numeradas e rubricadas, em língua nacional, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas,   entrelinhas, ou  
         omissões, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do interessado. 
 
  7.2. 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,  fax, e e-  
                    mail, se houver; 
 
         7.2.2. Número do Edital de Credenciamento 
 
       7.2.3. Nome e número do Banco e da Agência e número da conta corrente; 
 
       7.2.4. A proposta apresentada deverá conter a oferta dos quantitativos dos procedimentos do Grupo constante na  
   Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS conforme estabelecido 
   no Anexo I e deverá ser apresentada de acordo com o modelo contido no Anexo V do Edital, não  se admitindo    
                 restrição da oferta a determinados procedimentos e/ou forma de organização. 
 
       7.2.5. A proposta do prestador deverá demonstrar a capacidade operacional instalada própria correspondente a                    
                 70%(setenta por cento) do quantitativo ofertado dos procedimentos/exames, com indicação dos equipamentos  
                  existentes com a respectiva capacidade de produção apresentada no manual técnico do equipamento e   
                  comprovada na rotina diária do laboratório; 

        
    7.3. O prestador terá que apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade técnica operacional,   

        devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. 
        
        7.3.1. Declarar o percentual da capacidade operacional que está destinada a particulares e convênios e ao   
                  Sistema Único de Saúde/SUS, atualizado de acordo com o CNES, conforme modelo apresentado no Anexo   
                  IV; 

     
    7.4. A Comissão poderá solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à viabilidade da proposta 

        /oferta do prestador no tocante à capacidade técnica operacional; 
 
    7.5. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital, serão desconsideradas; 
 
    7.6. As propostas de ofertas de serviços aprovadas, relativas a este Edital não implicarão em nenhuma previsão de           
           crédito  em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente    

        encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e efetivamente prestados; 
 

    7.7. Declaração do prestador renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação mínima de    
         serviços, ficando comprometido a manter, na vigência do contrato, os quantitativos constantes na proposta de     
         oferta dos  serviços; 

    7.8. Declaração de que a proposta apresentada contém a oferta, dos quantitativos dos procedimentos do Grupo constante na    
           Tabela  de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS conforme estabelecido   
            nos Anexos I e  II deste Edital; 
 

http://www.cnes.datasus.gov.br/
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    7.9. Declaração do prestador de que aceita e se obriga a executar os serviços de acordo com o estabelecido no Anexo  
           III deste Edital;  
 
    7.10. Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, nas Leis nº 8.080/90,  

         8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/01. 
 

  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. Os INTERESSADOS deverão estar com a documentação exigida neste Edital em vigor na data da   
                   abertura do envelope; 
 
         8.1.3. As propostas deverão estar de acordo com as exigências deste Edital e seus Anexos; 
 
         8.1.4. 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 
 
         8.1.5. Os serviços serão rateados entre os prestadores credenciados, considerando a capacidade operacional  
                   ofertada nos termos dos sub itens 7.2.4 e 7.2.5; 
 
         8.1.6. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde que efetivamente encontrem- 
                   se em atividade, e com capacidade técnica para prestar serviços segundo cotas e fluxo de autorização e                     
                   encaminhamentos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

 
  9  –  DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
  9 .1 .  A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao CREDENCIADOS pelos Serviços efetivamente prestados,    
             os valores constantes da Tabela de Preços do SUS (conforme respectiva proposta comercial e de acordo com  
             Planilhas nos Anexos I, II e III deste Edital. 

 

             9.1.1. As propostas de ofertas de serviços aprovadas relativas a este Edital, 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) serão  reajustados na mesma proporção, índices, e    
                    épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde; 

 
   9.2. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Edital serão cobertas pela seguinte dotação   
           orçamentária:  
 

 SMSA/FMS – 23023401 103021142892 0002 339039 61 0350. 
   
10 – CONTRATO: 
 
  10.1. Será lavrado Contrato de Fornecimento com o CREDENCIADO, que terá um prazo de 05 (CINCO) dias para   
            assiná-lo, após a convocação; 
 
 
            10.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo   
                         prestador, com base em motivo justificado e aceito pela Diretoria de Regulação de Média e Alta  
                         Complexidade em Saúde; 
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         10.1.2. A recusa injustificada do prestador em assinar o Contrato dentro do prazo previsto, caracteriza    
                     descumprimento total da obrigação assumida, sujeito à sanções legalmente estabelecidas  na Lei 8666/93; 
 

  10.2. Será de 60 (sessenta) meses a vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir da data de   
           sua assinatura, nos termos do art. 57 da  Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser rescindido a  qualquer momento, a  
           critério da SMSA/SUS-BH, por razões de interesse público ou outra, devidamente fundamentadas. 

 
  11 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  11.1. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas fixadas pela Secretaria   
           Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento ao usuário do SUS, conforme estabelecido na Instrução de  
           Serviço SMSA/SUS-BH nº 001/2007 e no Anexo III; 
 
  12 – DOS PROCEDIMENTOS 
 
  12.1. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado deverá ser imediatamente comunicada à      
           Secretaria Municipal de Saúde, que analisará a conveniência de manter os serviços prestados em outro endereço,  
           podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 
 
  12.2. A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser imediatamente comunicada à Secretaria   
           Municipal de Saúde. 
 
  12.3. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 12.1 e 12.2, deverá ser procedida alteração cadastral no CNES –  
           Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e junto ao SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores  
           do Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos/PBH. 
 
  12.4. Alterações cadastrais que impliquem mudanças de preço na Planilha de Oferta de Serviços aprovada devem ser   
           previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
  13 – DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES: 
 
  13.1. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento contratado. Para os efeitos   
           deste Edital consideram-se profissionais próprios do prestador: 
 
           13.1.1. O membro do seu corpo clínico; 
 
           13.1.2. O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 
 
         13.1.3. O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente preste serviços ao prestador ou seja por este   
                       autorizado e formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES; 
 
         13.1.4. A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça atividade na área de saúde e esteja           
                        formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 
  
  13.2.  Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados através deste Edital, incluídos   
            os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício ou de  
            prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor  
            Municipal, apresentando os respectivos comprovantes de pagamento dos encargos devidos sempre que solicitado. 
 
  13.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos serviços terceirizados a eles   
           vinculados. 
 

  13.4. É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de Informações Ambulatórias (SIA) ou outro    
           sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição   
           ou complementar a este. 

 
  13.5. O prestador deverá disponibilizar o serviço nas Centrais de Regulação Municipal, dentro das normas vigentes e   
           acordadas com a SMSA/DRMAC/SUS-BH. 
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  13.6.  Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-BH, sempre que solicitado, a   
           comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas 
 
  13.7. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas: 
 
           13.7.1. 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;  

        
           13.7.2. O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por   

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

 
  13.8.  O prestador deverá manter, durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as condições de 
             habilitação exigidas no Credenciamento; 

 
  13.9.   Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela Secretaria    
             Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade da assistência. 
 
  13.10.  O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados; 
 
  13.11.  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/SUS-BH com proposta de solução visando a não         
              interrupção da assistência. 
  
   13.12. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela Secretaria Municipal de   
              Saúde, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 
 
   13.13. Manter arquivo com os laudos por período de 10(dez) anos – conforme estabelecido na Portaria nº 025 SMSA/SUS-  
              BH de 04.07.2006 - e liberação da segunda via até 48 horas após a solicitação; 
 
   1314.  É obrigação do prestador atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,  
              mantendo a qualidade na prestação de serviços. 
 
   13.15. O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas de espera de  
              atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-BH e da gratuidade dos serviços prestados      
              nessa  condição. 
 
   13.16. O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes oferecidos. 
 
   13.17. O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de saúde, salvo   
              nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 
 
   13.18. O prestador deverá justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões técnicas   
               alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos  
               procedimentos previstos neste Edital. 
 
   13.19. O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes 
 
   13.20. Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUS-BH   
              ou ao usuário encaminhado 
   13.21. Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação,    

            sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução nº 196 do Conselho   
               Nacional de Saúde de 10.10.1996. 
 
   13.22. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH: 
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               13.22.1. Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, controle acionário, mudança  
                             de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia autenticada da Certidão, da Junta   
                             Comercial ou do Cartório  de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto  
                             ao SUCAF e a CNES, resguardado o previsto no item 12 deste Edital; 
 
               13.22.2. Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas 
 
               13.22.3. Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços de Saúde/PNASS e     
                             promover as adequações necessárias, quando for o caso. 
 
               13.22.4. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Edital 
             
               13.22.5.  Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou permanentemente  

              designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar, acompanhar e auditar a execução  
              dos  serviços prestados; 

 
               13.22.6.  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   
                              de exames pela Rede Municipal ao serviço. 
 

13.23. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade suplementar exercidos pela   
           Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa    
           de controle e a autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº    
           1.651/95, do Decreto Municipal nº 8.646/96, Decreto Municipal nº15.748/2014 , da Portaria SMSA/SUS-BH, 
            nº19/01 e da Portaria SMSA/SUS-BH nº 25/2006; 

 
13.24. 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. 
 
13.25. O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS-BH e a terceiros a eles  
           vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticadas por seus profissionais ou prepostos 
 
13.26. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na proposta e devidamente  
           aprovado pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas. 
 
13.27. O prestador obriga-se a comunicar à  Subsecretaria de Administração e Logística-  Gerência de Cadastro de  
           Fornecedores/PBH toda e qualquer alteração de dados cadastrais, para atualização. 
 
13.28. O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante,  
           aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou  
           estranhos. 
 
14- DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
14.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a solicitar, acompanhar,    
          supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de saúde, nos termos dos Decretos  
          Municipais nº 8.646/96 e 15.748/2014, Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 26/96 e Portaria Municipal SMSA/SUS- 
          BH nº19/2001. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem realizados 
 
14.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços efetivamente prestados 
 
14.5. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos serviços. 
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14.6. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, pertinentes aos  
         serviços ofertados pela Contratada. 
 
14.7. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e fixando-lhe prazo para corrigir  
         defeitos ou irregularidades encontradas. 
 
14.8. 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. 
 
15 –  DO DESCREDENCIAMENTO 
 
15.1. Durante a prestação dos serviços, o prestador fica proibido de: 
 
         15.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços do SUS; 
 
         15.1.2. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário; 
 
         15.1.3. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco; 
 
         15.1.4. Solicitar qualquer tipo de doação;  
 
         15.1.5. Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e Avaliação, Auditoria e/ou SOS   
                     Saúde sobre atendimento do usuário; 
 
         15.1.6. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do prestador poderá   
                     ensejar a rescisão do contrato.; 
 
         15.1.7. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como paralisá-lo sem justa causa e prévia           
                     comunicação à SMSA/SUS-BH.; 
 
         15.1.8. Atrasar na entrega dos resultados em até 05(cinco) remessas ao longo do ano ou 03(três) remessas   
                     consecutivas; 
 
         15.1.9. Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços, fora dos padrões e normas instruídas pelos entes  
                     governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de disposições legais pertinentes 
  

  15.2. O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas para o atendimento,   
           sendo excluído do rol de credenciados de forma imediata 
 
  16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
  16.1. Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no 

cadastramento junto ao SUCAF, atos convocatórios de licitação, no contrato ou instrumento que o substitui), ficará o 
Licitante e/ou o Adjudicatário/Contratado sujeita às seguintes penalidades: 

        
 16.1.1. advertência. 
 16.1.2. Multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos  serviços, 
até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 
destacados no documento fiscal. 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de             
recusa do infrator em aceitar ou retirar a Nota de Empenho. 
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c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação 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 da licitação quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, IV, 
do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou 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 da Nota de Empenho quando o infrator der 
causa à rescisão do contrato.  

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e 
sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 
 

               16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto n art. 87, III,   
                            da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal nº 15.113/13 
 

  16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
              motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Belo 
              Horizonte, nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 
 
  16.1.5. 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. 

 
  16.2.  As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, de forma   

          fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do objeto contratual. 
 

  16.3.  O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracterizará inexecução total do contrato e ocasionará sua   
          rescisão, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela   
          contratação. 
 

  16.4.  É competente para aplicar as sanções de advertência e multa a Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de  
            Saúde. 

 
  16.5.  A aplicação das penalidades de suspensão temporária e de impedimento de licitar e contratar são de competência do 
            Secretário Municipal Adjunto de Saúde. 
 
  16.6.  A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de 

          competência do Secretário Municipal de Saúde. 
 

  16.7. Na aplicação das penalidades previstas nos itens 16.1.1 a 16.1.3 e 16.1.5, será facultada a defesa prévia no 
         respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento ou protocolo da 
         notificação aos autos. 
 

  16.8. Na aplicação da penalidade prevista no item 16.1.4, será facultada a defesa prévia da contratada no respectivo 
         processo  no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento ou protocolo da notificação 
         aos autos. 
 

      16.9. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas conforme os procedimentos previstos no Decreto Municipal       
nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 

 
  16.10. O desempenho insatisfatório da Contratada será anotado em sua ficha cadastral, nos termos do artigo 24, do Decreto  

Municipal 11.245/03. 
 
  17 –  DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  17.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme estabelecido na Instrução de serviço           
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           SMSA/SUS-BH n° 001/2007, publicada no D.O.M de 23/08/2007, 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   
                       contratados 
 
           17.1.2. O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês subsequente à prestação   
                      dos serviços, obedecendo o cronograma definido pela SMSA/DRMAC/SUS-BH, as faturas nos moldes                        
                      preconizados pelo DATASUS/MS: Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim de   
                      Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI),  Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo    
                      (APAC) e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos  
                      documentos, autorizada pela SMSA/DRMAC/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. 
 

       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/DRMAC/SUS-BH, com aposição   
                   do respectivo carimbo funcional. 
 
       17.1.4. As contas rejeitadas pela SMSA/DRMAC/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      
                   Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde -DRMAC, ficando à disposição do prestador  
                   de serviços, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso. 

 
       17.1.6.  A apresentação de recursos deverá obedecer o regulamentado na Portaria SMSA/SUS-BH nº 25/2006 de  
       04/07/2006. 
 
       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/DRMAS/SUS-BH autorizada a debitar   
                    o valor pago indevidamente no mês seguinte, através do processamento da Tabela de Procedimentos,   
                    Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 
 
18 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1.   O Credenciamento oriundo deste Edital poderá ser anulado ou revogado, no todo ou em parte, por razões de   
           interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado por ilegalidade, de ofício ou  
           por provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba a qualquer prestador direto à  
           indenização, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos do § 3º, do artigo 49, da Lei 8666/93. 
 

  18.2.    Será facultado à Comissão de Licitação e a Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde –  
           DRMAC 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. 
 

  18.3.    A Comissão de Licitação, após receber e conferir a documentação, encaminhará o processo de credenciamento à   
              Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde -DRMAS que emitirá parecer técnico sobre a   
              avaliação das propostas apresentadas pelos prestadores e, mediante este posicionamento será adotado pela   
              Comissão de Licitação os procedimentos necessários para a devida instrução processual. 

 
  18.4.    Decairá do direito de impugnar o Edital 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; 
 
  18.5. 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. 
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  18.6. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, em casos específicos e sob critérios definidos em normatização             
           complementar determinar a realização de auditoria 
 
  18.7. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do prestador poderá ensejar a   
           rescisão do Contrato provenientes deste Edital ou a revisão das condições ora estipuladas; 
 
  18.8.  A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre os serviços que vierem a ser contratados não   
           eximirá  o prestador da sua plena responsabilidade perante a Secretaria Municipal de Saúde ou para com os usuários  
           e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Instrumento proveniente deste Edital. 
 
  18.9. O prestador facilitará à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e    
           prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde  
           designados para tal fim. 

 
  18.10.Qualquer das partes interessadas poderá denunciar o presente Contrato mediante comunicação escrita, com  

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, devendo ser respeitado o andamento de atividades que não puderem ser 
interrompidas neste prazo, ou que possam causar prejuízos à saúde da população. 
         

           18.10.1. Na hipótese de a interrupção das atividades em andamento causar prejuízo à população, a critério                            
                          da CONTRATANTE, poderá ser dilatado o prazo acima referido, para até 180 (cento e oitenta) dias. 
   
18.11. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não cumprimento de quaisquer de        
             suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 46, do   
             Regulamento  do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas no subitem 16.1.1,   
             quais sejam: 
 
 

              18.11.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
 

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

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

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

              18.11.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 
 

              18.11.6. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço; 
 

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

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

              18.11.9. Desempenhar seus serviços em desacordo com as normatizações das esferas federal, estadual e/ou 
municipal; 
 

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

            18.11.11. Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 
Complexidade em Saúde Gerência de Auditoria e/ou SOS Saúde da CONTRATANTE sobre o 
atendimento do usuário 
 

            18.11.12. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores; 
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            18.11.13. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 
 

            18.11.14. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo 
Gestor do SUS-BH; 
 

             18.11.15. Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
  18.12. 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. 
 
  18.13. 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. 
 
  18.14. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde/SUS-BH de rescindir o Contrato, caberá ao prestador pedido de   
             recurso,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 
  18.15. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a Secretaria Municipal de Saúde/SUS- 
             BH deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo 
 
  18.16. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 
 
  18.17. 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. 
 
 

SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR ESCRITO PELOS INTERESSADOS, 
EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DE 9:00 ÁS 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 FAX 3277-7781. 
 
Informações sobre o SUCAF poderão ser obtidas também via internet através do site ww.pbh.gov.br/sucaf . 
 
 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2018.  

 
 
 
 

 
Diretoria de Logística 

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 

 
DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO (QUALQUER REGIÃO ANATÔMICA) 
 
Grupo 02: Procedimentos com Finalidade Diagnóstica - Sub-grupo: 05 Diagnóstico por Ultrassonografia - F.O.: 01 Ultrassonografias do Sistema Circulatório 
(qualquer região anatômica).  

Código DV Procedimento 
Quantidade Anual de 
procedimentos 

Valores em Reais (R$) 

020501003 2 ecocardiografiatranstorácica 12.000 479.280,00 

020501004 0 ultra-sonografia Doppler colorido de vasos (até 3 vasos) 25.874 1.024.610,40 

TOTAL 37.874 1.503.890,40 
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ANEXO II 
 
Planilha contendo o detalhamento por Grupos, Sub-grupos e Formas de organização por procedimentos/exames da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS com os seus valores unitários em Reais (R$). 
 
 
DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 
 

Código DV Procedimento Valor Unitário R$ 

  
 Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica       

  
Subgrupo 05 - Diagnóstico por Ultrassonografia   

  
Forma de Organização 01 - Ultrassonografias do sistema circulatório (qualquer região anatômica)   

20501003 2 ecocardiografiatranstorácica 39,94 

20501004 0 ultra-sonografia Doppler colorido de vasos (até 3 vasos) 39,60 
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ANEXO III  
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

Requisitos para a prestação dos serviços propostos neste Termo de Referência 004/2017 para realização de exames 
de Ultrassonografia do Sistema Circulatório (qualquer região anatômica) aos usuários do Sistema Único de Saúde(SUS) 
da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA), de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses e Materiais Especiais do SUS (Tabela Unificada do SUS). 
 
Os exames/procedimentos serão agendados/regulados pela Central de Marcação de Consultas em fluxo determinado e pré 
autorizado pela SMSA e conforme os critérios estabelecidos na Instrução de Serviços SMSA/SUS-BH nº 001/2007. 
 
a) Da oferta de serviços: 
 

 A oferta de serviços deverá ser para todos os procedimentos da Tabela Unificada do SUS que constam em cada 
grupo, sub-grupo e forma de organização onde estão especificados na planilha de oferta (Anexo II). 

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

limite de idade, exceto para as faixas constantes da Tabela Unificada do SUS. 
 

 Deverá ser garantido o acesso para portadores com necessidades especiais e pacientes em maca. 
 
b)  Da realização dos exames: 
 

 Caso a solicitação não esteja devidamente justificada e/ou preenchida, porém esteja autorizada pelos serviços 
definidos pela SMSA (Alta Complexidade, Unidade de Saúde e/ou Tratamento Fora de Domicílio da SMSA/SUS-BH) 
o prestador deverá realizar o exame e encaminhar, mensalmente, ao Controle e Avaliação do Distrito de referência 
e/ou à Alta Complexidade uma planilha contendo o nome do usuário, exame solicitado, profissional solicitante, 
unidade autorizadora viabilizando ação corretiva. 

 
c) Dos resultados dos exames: 
   

 O laudo deverá responder às hipóteses diagnósticas ou ao objetivo do exame descrito na solicitação. Constar a 
comparação com exames anteriores, sempre que possível. 

 Os laudos deverão conter a descrição detalhada das estruturas avaliadas com ênfase nos órgãos que motivaram a 
solicitação.  

 As imagens deverão ser disponibilizadas em CD, para os casos que permitem esta gravação. Os prestadores 
deverão manter os exames realizados em arquivos digitais por um período mínimo de 12 (doze) meses.  

 Exame alterado que demandar ação assistencial imediata ou acompanhamento do usuário, deverá ser informado ao 
Controle e Avaliação Distrital e/ou à Alta Complexidade, com dados do usuário (nome, data de nascimento, 
endereço, telefone, profissional e Unidade de Saúde solicitante) para auxiliar a busca ativa do usuário pela SMSA. 

 As solicitações e os laudos dos exames deverão ser disponibilizados aos supervisores ambulatoriais do Controle e 
Avaliação Ambulatorial e Alta Complexidade/GECAV/DRMAC/SMSA/SUS-BH para revisão “in loco” ou na 
SMSA/SUS/BH. 

 Os prestadores deverão entregar os resultados dos exames no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a sua 
realização, em papel timbrado com dados do serviço, identificação e assinatura do profissional radiologista 
responsável pela emissão do laudo com a data da sua liberação. 

 Somente poderão ultrapassar este prazo procedimentos específicos que demandam técnicas diferenciadas com 
necessidade de maior tempo para execução ou avaliação de outro profissional radiologista. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
                   Eu, XXXXXX, brasileiro(a), estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade XXXX e do CPF XXXXX, residente e 
domiciliado à XXXXXXX responsável legal pelo XXXXXXX, CNPJ n° XXXXXX, CNES n° XXXXXX, situado à XXXXXXXX, 
declaro, para fins de participação no Chamamento Público XXXX e em atendimento à exigência contida no inciso 7.3.1 do 
Edital deste certame que o prestador XXXXXXXX, CNPJ n° XXXXXX, CNES n° XXXXXX, situado à XXXXXXXX, 
disponibilizará XXX % de sua capacidade técnica operacional ao atendimento à demanda do SUS, sendo que XXX% desta 
capacidade operacional destinada ao SUS/BH será realizada através de serviços próprios e XXX% através de serviços 
terceirizados devidamente cadastrados no CNES. 
                    Declaro ainda que o XXXXX disponibiliza XXX% de sua capacidade técnica operacional para convênios e XXX% 
para atendimentos particulares. 
                    Por ser verdade firmo a presente Declaração 
 
                    Belo Horizonte, ....... de ............ de .......... 
 
 
                                        ___________________________________________ 
                                                 Assinatura e carimbo do responsável legal  
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ANEXO V  
 Modelo para apresentação da Proposta 

Diagnóstico por ultrassonografia do sistema circulatório (qualquer região anatômica) 

  

  

Grupo 02: Procedimentos com finalidade diagnóstica - Sub-grupo: 05 Diagnóstico por ultrassonografia - F.O.: 

01 ultrassonografias do sistema circulatório (qualquer região anatômica).  

  

  

DV Procedimento 
Quantidade Anual de 

procedimentos 

Valores em Reais (R$) 

2 ecocardiografiatranstorácica   

0 
ultra-sonografia Doppler colorido de vasos (até 3 

vasos) 

  

TOTAL   

1. Esta proposta contém a oferta dos quantitativos dos procedimentos do Grupo  constante na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS conforme estabelecido nos Anexos I 
e II deste Edital, não  havendo restrição da oferta a determinados procedimentos e/ou forma de organização. 

 
2. Esta proposta corresponde à capacidade operacional instalada própria de 70% (setenta por cento) do quantitativo 

ofertado dos procedimentos/exames, com indicação dos equipamentos existentes com a respectiva capacidade de 
produção apresentada no manual técnico do equipamento e comprovada na rotina diária do laboratório.  

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

cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. 
 
4. Declaramos ainda que ofertamos xxx% de nossa capacidade operacional para particulares e convênios e xxx% ao 

Sistema Único de Saúde/SUS, atualizado de acordo com o CNES. 
 
5. Declaramos estar cientes de que a Comissão Técnica que irá julgar esta proposta poderá solicitar à Vigilância 

Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à viabilidade desta proposta/oferta no tocante à nossa capacidade 
técnica operacional. 

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

de crédito em nosso favor, e que somente faremos jus aos valores correspondentes aos serviços previamente 
encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e efetivamente prestados. 

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

comprometidos a manter, na vigência do contrato, os quantitativos constantes na nossa proposta de oferta dos 
serviços.  
 

8. Declaramos aceitar e executar os serviços de acordo com o estabelecido nos Anexos III e IV deste Edital. 
 

9. Declaramos aceitar as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, nas Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, 
no Decreto Municipal nº 8.646/96, e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/01 e a Portaria 25/2006 
 

10. Estamos cientes de que os valores estipulados dos procedimentos (ver Anexo III/Planilha de compra de Serviços) 
serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 
 
 

Assinatura e Carimbo do prestador de serviços 
Data:      /       /2017 
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 ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO  
 

Minuta - CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Processo nº.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Inexigibilidade de Licitação 
 
 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, com sede à Av. Afonso Pena, nº. 2.336, Bairro Funcionários – Belo Horizonte/Minas Gerais, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 11.728.239/0001-07, neste ato representada pelo seu Secretário, JACKSON MACHADO PINTO, brasileiro, portador 
da carteira de identidade n.º CRM-MG – Nº 011174, e inscrito no CPF sob n.º 175.498.336-72, denominado CONTRATANTE 
e o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx estabelecido à xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxx – CNES sob 
o nº. xxxxxxxxxxxxx, representado neste instrumento pelo xxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador da Carteira de Identidade sob o 
nº. xxxxxxxxx/MG e CPF sob o nº. xxx.xxx.xxx.xx, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e acertado o 
presente Contrato, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, em especial os artigos 196 a 200, Lei 
Complementar nº. 101/00, Lei Federal nº. 8.080/90, Lei Federal nº. 8.142/90, Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores 
alterações, Decreto Federal nº. 1.651/95, Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde, RDC/Anvisa n° 50/2002,  
RDC Anvisa nº306/2004, ,  Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte , Lei Municipal nº. 11.065/2017, Decreto Municipal nº. 
10.710/01 e posteriores alterações, Lei  Munic ipal  n° 7.031/9 6,  Lei  Munic ipal  nº .11.065/2017,  Decreto Municipal 
nº. 11.245/03, Decreto Municipal nº 15.748/2014, Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº024/1999, Portaria Municipal 
SMSA/SUS-BH nº015/2001, Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº. 19/01, Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº. 25/2006, 
Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº001/2007 e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as 
exigências sanitárias contidas no Código Sanitário Municipal de Belo Horizonte, às normas editadas pelo Ministério da Saúde, 
com amparo no caput, do artigo 25, da Lei nº. 8.666/93, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
  DO OBJETO  

 
O Presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de saúde – execução de procedimentos de diagnóstico por 
ultra-sonografia do sistema circulatório (qualquer região anatômica) pelo CONTRATADO (a), integrante da rede de 
serviços de saúde localizada no Município de Belo Horizonte, aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma 
complementar, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses, e Materiais Especiais do SUS, parte 
integrante deste instrumento. 

 
-O CONTRATADO está ciente e concorda que a compra do serviço será realizada de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE;  
 
- O CONTRATADO se obriga a aceitar, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, e respeitada sua capacidade 
operacional, acréscimos nos serviços objeto deste contrato, nos termos da Cláusula V. 
 
- 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 reivindicação de prestação mínima 
dos serviços, constantes da Planilha de Oferta de Serviços, parte integrante deste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -   
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços ora contratados, referidos na Cláusula Primeira, serão executados pelo CONTRATADO, com sede na Av. 
xxxxxxxx – Bairro xxxxxxxxx – Belo Horizonte/Minas Gerais; 
 
 
        2.1.1.  Eventual mudança de endereço do estabelecimento do CONTRATADO deverá ser imediatamente comunicado   
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                   à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados em  outro endereço 
                   podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente; 
        2.1.2.  A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser imediatamente comunicada à                       
                   CONTRATANTE; 
        2.1.3.  Na ocorrência das situações previstas nos itens 2.11 e 2.1.2, deverá ser procedida alteração cadastral no CNES – 
        Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e junto à GERÊNCIA DE SISTEMAS E CADASTROS 
/                  
                   SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da PBH; 
 
        2.1.4.  Alterações cadastrais que impliquem mudanças na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,  
       Próteses, e Materiais Especiais do SUS devem ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE; 
 
        2.1.5. Os serviços operacionalizados pelo CONTRATADO deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que 
      encaminhará os usuários do SUS/BH, em consonância com a Planilha de Oferta de Serviços aprovada; 
 
        2.1.6. O CONTRATADO deverá providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela   
      CONTRATANTE, quanto à execução e qualidade da assistência. 
 
        2.1.7. O CONTRATADO se submeterá às normas definidas pela CONTRATANTE quanto ao fluxo de atendimento, sua 
        comprovação e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o CONTRATADO e à satisfação do   
                  usuário do SUS-BH, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº001/2007, nas exigências    
                  da RDC/Anvisa  n° 50/2002 e no Anexo IV,  como parte  integrante  deste .  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA -   
      -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
 

    3.1. São obrigações dos prestadores de serviços de saúde do SUS-BH, ora contratados; 
 
          3.1.1. Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento do CONTRATADO. Para os  
          efeitos deste Contrato consideram-se profissionais do próprio estabelecimento CONTRATANTE: 
  

a) O membro do seu corpo clínico; 
b) O profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
c) O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços ao CONTRATADO, ou se 

por este autorizado e formalmente cadastrado como terceiro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde/CNES; 

d) A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça atividade na área saúde e esteja     
formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 
 

          3.1.2. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução dos serviços referidos neste Contrato, incluídos 
       os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de 
       prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor     
                    Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitados. 
 
          3.1.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO manter em dia o pagamento dos serviços           
                    terceirizados a eles vinculados 
          3.1.4. Alimentar o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) ou outro sistema de informações que venha a ser                      
         implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a estes 
          
          3.1.5. Disponibilizar o serviço nas Centrais de Regulação Municipal, dentro das normas vigentes e acordadas com o   
                    CONTRATADO. 
 
         3.1.6. Apresentar ao SUS-BH, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e    
                    sociais legalmente exigidas. 
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         3.1.7. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas: 
 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao paciente, assim como solicitar doações em   
       dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para exames. 

b) O CONTRATADO será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu   
      representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Contrato. 

         3.1.8.  Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no Credenciamento; 
 
         3.1.9. Providenciar imediata correção dos erros apontados pela CONTRATANTE, quando da execução dos serviços; 
 
        3.1.10. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 
 
        3.1.11. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar defeito técnico          
                    ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem como a ausência temporária de 
       profissionais, deverão ser comunicados imediatamente à CONTRATANTE com proposta de solução imediata      
                    visando a não interrupção da assistência; 
 
        3.1.12. Obriga-se a atender todos os encaminhamentos dos usuários do SUS-BH, em conformidade com a Tabela de   
                     Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses, e Materiais Especiais do SUS, e com o instrumento   
                     convocatório. 
 
        3.1.13. Manter arquivo dos prontuários /exames realizados, que não foram arquivados eletronicamente, em meio ótico,   
                    eletrônico ou digitalizado, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados outros prazos, previstos em lei e   
                    liberação da segunda via em até 48 horas após a solicitação da SMSA/SUS-BH. 
 
        3.1.14. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na   
                    prestação de serviços. 
 
        3.1.15. 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 
 
        3.1.16. Esclarecer ao usuário do SUS-BH, sobre seus direitos e demais informações necessárias, pertinentes aos   
                    serviços oferecidos. 
 
        3.1.17. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de saúde, salvo em casos de    
                    iminente perigo de vida ou obrigação legal. 
 
        3.1.18. Justificar à CONTRATANTE, 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. 
 
        3.1.19. Garantir ao usuário a confidencialidade e a confiabilidade dos dados e das informações dos pacientes; 
 
        3.1.20. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUS-BH ou ao usuário   
                     encaminhado. 
 
         3.1.21. Não utilizar, nem permitir que Terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, sem autorização, sem      
                     aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 7º, inciso 2 da Resolução nº196 do Conselho   
                     Nacional de Saúde de 10.10.1996. 
 
         3.1.22. São ainda, obrigações do CONTRATADO de serviços de saúde ao SUS/BH: 
 

a) Informar à CONTRATANTE, quaisquer alterações: razão social, controle acionário, mudança de Diretoria, 
 de Estatuto, ou 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 na Cláusula Segunda deste Contrato; 
b) Executar os serviços contratados rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas vigentes e 
 condições estabelecidas no Anexo IV deste Contrato; 
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c) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Contrato; 
d) Permitir acesso dos supervisores e auditores e outros profissionais eventualmente ou permanentemente 
 designados pela CONTRATANTE, para supervisionar, acompanhar e auditar a execução dos serviços 
 contratados; 
e) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando ao Controle e Avaliação Ambulatorial da 
 CONTRATANTE sobre não conformidades detectadas nas solicitações e encaminhamentos de 
 procedimentos/exames pela Rede Municipal ao serviço. 
 

         3.1.23. Manter, durante toda a vigência do Contrato, os quantitativos e valores propostos; 
 
         3.1.24. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos, pela      
                     CONTRATANTE, sobre a execução do objeto deste CONTRATO, o CONTRATADO reconhece 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. 8.646/96 e, a Portaria SMSA/SUSBH nº. 19/01.  
 
         3.1.25. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste CONTRATO pelos órgãos competentes da   
                     CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos Termos da legislação  
                     referente aos contratos administrativos. 
 
         3.1.26. O CONTRATADO é responsável por todos e quaisquer danos causados à CONTRATANTE, aos usuários do 
                     SUS/BH, e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticados por   
                     seus profissionais ou prepostos. 
 
        3.1.27. O CONTRATADO deverá comunicar à GERÊNCIA DE SISTEMAS E CADASTROS/SUBSECRETARIA DE   

         ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da PBH toda e qualquer alteração de dados cadastrais, para atualização. 
  
 
 
CLÁUSULA QUARTA-  
-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1. São obrigações da CONTRATANTE 
 
          4.1.1. Credenciar, perante a CONTRATADA, mediante documento hábil, o servidor autorizado a solicitar, acompanhar,              
                    supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de saúde, nos termos do Decreto   
                    Municipal nº. 8.646/96, Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº. 26/96 e Portaria SMSA/SUS-BH nº19/2001. 
 
          4.1.2. Periodicamente vistoriar as instalações do CONTRATADO, para verificar se persistem as mesmas condições   
                    técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do Contrato. 
 
          4.1.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem realizados. 
 
          4.1.4. Fazer o encaminhamento dos usuários do SUS ao estabelecimento do CONTRATADO; 
 
          4.1.5. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação da produção, o pagamento referente aos       
                    serviços  efetivamente prestados e autorizados; 
 
        4.1.6. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao CONTRATADO, para a execução dos serviços; 
 
        4.1.7. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, pertinentes aos   
                  serviços ofertados pelo CONTRATADO; 
 
        4.1.8. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do CONTRATADO, notificando o CONTRATADO,      
                  fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 
 
        4.1.9. Providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido  
                  no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA-  
DA PLANILHA DE OFERTA DE SERVIÇOS, DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 
5.1. valor anual do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), passível de alteração 
devido à majoração da Tabela de Procedimentos, Medicamento, Órteses, Próteses e Matérias Especiais do SUS, à 
quantidade e necessidade de prestação de serviços. 
 
        5.1.1. A planilha de oferta de serviços aprovada/Anexo I, parte integrante deste, não está condicionada a reserva  
                  orçamentária prevista em favor do CONTRATADO, que somente fará jus aos valores correspondentes aos    
                  serviços previamente encaminhados, autorizados pela CONTRATANTE, e efetivamente prestados. 
 
        5.1.2. A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados de acordo   
                 com a Planilha de Oferta de Serviços aprovada/Anexo I, parte integrante deste, em consonância com os valores   
                 constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 
 
        5.1.3. Os valores estipulados dos procedimentos na Planilha de Oferta de serviços aprovada/Anexo I serão reajustados   
                 na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 
 
        5.1.4. O reajuste independe da celebração de Termo Aditivo, entretanto deverá constar no processo administrativo do  
                 CONTRATADO os respectivos cálculos, bem como a origem e autorização do reajuste 
 
         5.1.5. O objeto deste contrato poderá ser suprimido ou acrescido do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo das 
     partes, de acordo com o posicionamento do AGU/NAJ/MG – Orientação nº 03 de 17/03/09 em decorrência da                    
                  inexigibilidade de licitação. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA-  
-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária número:  
 
                      SMSA/FMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
6.2. Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas ficam vinculados à transferência de recursos do 
Ministério da Saúde  
 
6.3 Nos exercícios financeiros futuros, em caso de alteração nas dotações orçamentárias, esta se processará mediante 
efetivação de Termo de Apostila. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA-   
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento deverão obedecer ao disposto a seguir: 
         
         7.1.1. O CONTRATADO apresentará mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês subseqüente à prestação dos     
                   serviços, obedecendo ao cronograma definido pela CONTRATANTE, as faturas digitadas nos sistemas   
                   específicos do DATASUS/MS: Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim de Produção   
                   Ambulatorial Individualizado (BPAI), Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (APÁC), e outros que   
                   vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação, autorização e processamento pela  
                   CONTRATANTE, o CONTRATADO, receberá até o 5° (quinto) dia útil, do mês subseqüente à apresentação da  
                   produção, o pagamento referente aos serviços autorizados, ressalvando os procedimentos da rubrica FAEC que  
                   dependem da transferência do Ministério da Saúde.  
 
 
 
 
 
         7.1.2. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento, será entregue   
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                   ao CONTRATADO recibo assinado ou rubricado por servidor da CONTRATANTE, com aposição do respectivo  
                   carimbo funcional; 
 
         7.1.3. As contas rejeitadas pelo CONTRATADO, dentro das suas normas e rotinas, serão notificadas mensalmente; 
 
         7.1.4. As cobranças rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pela Diretoria de Regulação de Média e Alta    
                   Complexidade em Saúde e/ou Sistema Municipal de Auditoria da CONTRATANTE, ficando à disposição do   
                   CONTRATADO, que terá um prazo de 30 (trinta) dias, 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 
 
         7.1.5. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-BH nº. 25 de 04/07/2006  
                   e Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº001/2007, publicada no D.O.U. de 23/08/2007. 
 
         7.1.6. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas revisões técnicas e          
                   administrativas, depois de consolidado pelo BDP/Boletim de Diferença de Pagamento. 
 
         7.1.7. Caso os pagamentos rejeitados tenham sido efetuados, fica o CONTRATADO autorizado a debitar o valor pago   
                   indevidamente na fatura do mês seguinte. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA-  
DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento deverão obedecer ao disposto a seguir: 
 
         8.1.1. A execução do presente Contrato será avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão   
                   indireta ou local, nos termos do Decreto Municipal nº. 8.646/96 e da Portaria SMSA/SUS BH nº. 19/01, sem  
                   prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. 
 

a) Periodicamente, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO para verificar se 
persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo, comprovadas por ocasião da assinatura  
  deste Contrato. 

b) A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá o 
CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE ou para com os usuários do 
SUS e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Contrato. 

c) O CONTRATADO facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento, a fiscalização e a auditoria 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores 
da CONTRATANTE designados para tal fim. 

 
 
CLÁUSULA NONA-  
  DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
9.1. Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no 
cadastramento junto ao SUCAF, atos convocatórios de licitação, no contrato ou instrumento que o substitui), deverão ser 
observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções estabelecidos no Decreto Municipal nº 15.113, de 8 de janeiro de 
2013, que prevê as seguintes penalidades: 
 
        9.1.1. Advertência;  
        9.1.2. Multa nos seguintes percentuais: 

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

produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos destacados no documento fiscal; 
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b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de 
recusa do infrator em assinar a ARP ou outro instrumento equivalente; 

 

c) multa indenizatório de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou outro 
instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la(o) ou retirá-la(o) 
 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese de o infrator 
retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas; 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art.7º, IV, 
do Decreto Municipal nº 15.113/13; 

f)  multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou 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 
 

g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ARP ou instrumento equivalente 
quando o infrator der causa ao seu cancelamento; 
 

h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o cancelamento da 
ARP ou instrumento equivalente e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores 
aos contratados ou registrados. 

 
        9.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administraçã,  Conforme disposto n art. 87, III,  da Lei 
                  nº 8.666/93 e art. 11  do Decreto  Municipal nº 15.113/13. 
 
        9.1.4. 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  o Município de Belo Horizonte, nos   
                  termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93 e art. 15 do Decreto  Municipal nº 15.113/13. 

 
  9.1.5. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamentodo  SUCAF – Sistema Único Cadastro 

de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
. 

9.2. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, de forma 
fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do objeto contratual; 
 
9.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracterizará inexecução total do contrato e ocasionará sua 
rescisão, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação  
 
9.4. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa a Diretoria de Logística da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
9.5. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e de impedimento de licitar e contratar são de competência do 
secretário Municipal Adjunto de Saúde 

 
9.6. A aplicação das penalidades de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública são de 
competência do Secretário Municipal de Saúde. 
 
9.7. Na aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1.1 a 9.1.3 e 9.1.5, será facultada a defesa prévia no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos autos. 

 
9.8. Na aplicação da penalidade prevista no item 9.1.4, será facultada a defesa prévia da contratada no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos 
autos. 
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9.9. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas conforme os procedimentos previstos no Decreto Municipal nº 
15.113, de 08 de janeiro de 2013. 
 
 
9.10. O desempenho insatisfatório da Contratada será anotado em sua ficha cadastral, nos termos do artigo 24, do Decreto 
Municipal 11.245/03. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-  
-  DA RESCISÃO 
 
10.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e   
         condições, bem como, motivos previstos na Lei Federal 8.666/93 e no art. 46 do Regulamento do Sistema  Municipal 
         de Auditoria do SUS/BH, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Nona, quais sejam: 
 
         10.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
 
         10.1.2. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços; 
 
         10.1.3. Cobrar quaisquer serviços diretamente ou indiretamente ao usuário;  
 
         10.1.4. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco; 
 
         10.1.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 
 
         10.1.6. O atraso injustificado no início do serviço; 
 
         10.1.7. A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
 
         10.1.8. O atraso injustificado na entrega dos resultados previstos neste instrumento, em até 05(cinco) remessas ao  
        longo do ano ou 03(três) remessas consecutivas; 
 
         10.1.9. Não atendimento a solicitação de esclarecimento encaminhada pela Diretoria de Regulação de Média e Alta     
                      Complexidade em Saúde, Gerência de Auditoria e ou SOS Saúde da CONTRATANTE sobre o atendimento do 
       usuário.  
 
         10.1.10. Não executar os serviços contratados rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas vigentes.  
 
         10.1.11. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do CONTRATADO   
                       poderá ensejar a rescisão do Contrato ou a revisão das condições ora estipuladas; 
 
         10.1.12. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para acompanhar e fiscalizar  
                      sua execução, assim como, as de seus superiores; 
 
         10.1.13. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
 
         10.1.14. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Gestor   
                       do SUS-BH; 
 
         10.1.15. Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
  §1º Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo 
  à população, a critério da CONTRATANTE, será observado o prazo de até 180 (cento e oitenta)   
  dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o CONTRATADO negligenciar na prestação dos serviços, ora 
  contratados, a multa poderá ser duplicada; 
 
  §2º A rescisão do Contrato, deverá ser determinada pelo Gestor do SUS-BH e exarada no   
  processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo com vistas  
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  ao disposto na Lei 8.666/93, em especial ao seu artigo 79, combinado com o que dispõe o   
  regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH; 
   
 
  §3º Da decisão da CONTRATANTE de rescindir o presente contrato caberá ao CONTRATADO a  
  interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato; 
 
  §4º Sobre o recurso, formulado nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATANTE deverá manifestar-se 
  no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo; 
 
 
  §5º A rescisão poderá ser aplicada independente da ordem de sanções previstas na cláusula nona. A  
  reincidência do CONTRATADO em quaisquer irregularidades tornará o Contrato passível de rescisão; 
 
 
     CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-   
-  DA DENÚNCIA 
 
11.1.  Qualquer das partes interessadas poderá denunciar o presente Contrato mediante comunicação escrita, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, devendo ser respeitado o andamento de atividades que não puderem ser 
interrompidas neste prazo, ou que possam causar prejuízos à saúde da população.         
 
           11.1.2. Na hipótese de a interrupção das atividades em andamento causar prejuízo à população, a critério   
                       da CONTRATANTE, poderá ser dilatado o prazo acima referido, para até 180 (cento e oitenta) dias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  
-  DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES 
 
12.1. Será de 60 (sessenta) meses a vigência do presente Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir 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. 
 
12.1.1. A prorrogação acima referida será realizada mediante Termo Aditivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-   
 -  DAS PEÇAS INTEGRANTES  
 

13.1. Integram o presente Contrato a Planilha de Oferta de Serviços aprovada do CONTRATADO, bem como, todas as   
        peças que compõem o Processo nº. xxxxxxxxxxxxxxx, inclusive os termos de reconhecimento e ratificação de i     
        Inexigibilidade de licitação, com amparo no caput, do artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-  
 -  DA PUBLICAÇÃO 
 

14.1. O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, no   
         prazo estabelecido pelo parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal 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 
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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 2017. 
 
 
 
 
 
 

JACKSON MACHADO PINTO 
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do FMS/BH 

 
Contratada 

 
 
 
 

Testemunhas:  1) _______________________ 2) _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


