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INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 071/2020 

 

CHAMADA PÚBLICA 

 

 

 

O Município de Barbacena, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº 17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, CEP 36.201-

900, Barbacena- MG, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, torna público que 

receberá documentação das entidades públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e 

pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, legalmente constituídos, para se 

habilitarem a futuras celebrações de termo de contratualização, destinado à realização de 

prestação de serviços de saúde nos termos dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde do Município. 

 

1. OBJETO 

1.1- O presente instrumento visa o Credenciamento, por meio de Chamamento Público 

para realização de procedimentos ambulatoriais para usuários do SUS da Rede 

complementar conforme preconizado pelas Legislações do SUS, de forma especial as Leis 

8080/90, 8142/90, Lei complementar 141/2012, Decreto 7508/2011, Portaria 2035/2013, e 

demais portarias exaradas pelo Ministério da Saúde, bem como as resoluções da SESMG e 

ainda, as resoluções do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena descritas e 

especificadas na Tabela Unificada do SUS (Tabela de procedimentos, medicamentos, 

órteses e próteses e materiais especiais) onde constam código de procedimento, atributos, 

CID compatível, CBO compatível, especialidade de leitos, quando for o caso, habilitação, 

incremento, serviço de classificação e valor; quanto a qualidade de serviços a serem 

credenciados conforme metas contidas na programação pactuada, especificadas na 

solicitação inicial do gestor deste processo. Lotes por serviços detalhados no anexo 01 

deste edital 

 

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1- As despesas decorrentes deste credenciamento correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias e das que lhes substituírem nos exercícios seguintes: 

 

10.301.0002.2.025 -  Manutenção da Rede de Atenção Primária; 

       3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ (98) – Fonte 159  

10.302.0003.2.632 – Manut. Rede Complem. da Media e Alta Complexidade Ambulat.   e 

Hospitalar 

 3.3.90.39 -  Outros serviços de Terceiros – PJ (243) – Fonte 102  

 3.3.90.39 -  Outros serviços de Terceiros – PJ (244) – Fonte 159  

 3.3.90.39 -  Outros serviços de Terceiros – PJ (245) – Fonte 155  

10.302.0003.2.633 Manutenção do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC; 

 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros – PJ (246) – Fonte 159 
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3.   CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar do SUS BARBACENA, de forma complementar junto a rede pública, 

as entidades beneficentes sem fins lucrativos, entidades públicas ou privadas com ou sem fins 

lucrativos, entidades privadas sem fins lucrativos qualificadas como Organização Social e 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, legalmente constituídas, com os seguintes 

requisitos: 

a) Capacidade técnica; 
b) Idoneidade econômico financeira;  
c) Regularidade jurídico fiscal;  
d) Instituição que não tenha sofrido penalidade de suspensão ou declaração de 

inidoneidade por parte do poder Público;  
e) Aceite expresso das exigências estabelecidas pelas normativas SUS e direito 

administrativo;  
f) Não possuir sócios e diretores que ocupem cargo ou função de chefia, assessoramento 

ou função de confiança no SUS/BARBACENA, nos termos do art. 26 da lei 8080/90; Não 
possuir sócios e diretores que sejam servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal 
de Barbacena, nos termos do art. 9 da lei 8666/93. 

3.2- Os prestadores poderão ser habilitados em mais de um lote de prestação de serviço 

desde que possua capacidade técnica para execução dos procedimentos afeitos a cada área. 

3.3- Necessariamente unidade de atendimento ao paciente localizada dentro dos limites 

geográficos do município de Barbacena em face da economicidade e preservação quanto ao 

agravamento da enfermidade do paciente em atendimento. 

3.4- Poderão se credenciar junto ao Município as empresas/entidades:  

a) Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por 

parte do Poder Público; 

b) Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do direito 

administrativo 

c) Que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e anexo, e em especial as seguintes: 

d) Que não estejam  sob processo de falência ou recuperação judicial; 

e) Não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e qualquer de 

seus órgãos descentralizados; 

f) Não possuirem sócio e diretores que ocupem cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde/Barbacena, nos 

termos do § 4º do Art. 26 da Lei 8080/90; 

g) Não possuirem em seu quadro servidor ou dirigente de órgão ou responsável pela 

Diretoria de  Licitações da Prefeitura Municipal de Barbacena/MG; 

h) Que estejam situadas no município de Barbacena/MG. 

 

4. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

4.1- As instituições interessadas deverão protocolar na Diretoria de Licitações da Secretaria de 

Planejamento e Gestão - SEPLAN, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º 

Andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG, a partir do dia  08/09/2020, ás 14:00 horas,   

juntamente com toda a documentação exigida no presente edital. 

4.2- A Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria 21.466/2020 fará a análise  de 

toda a documentação exigida e se reserva o direito de rejeitar qualquer pedido de habilitação, ou 
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todos eles, fundamentadamente que não atenderem as normas deste edital ou da legislação 

vigente. 

4.3- As instituições deverão apresentar pedido de credenciamento conforme ANEXOS deste 

edital. 

4.4- O credenciamento será por tipo de serviço baseado no Plano Operativo – POA  

 

5. DOCUMENTAÇÃO 

Conforme Anexo II do edital  
 

6.   ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

6.1- Para habilitação o interessado deverá apresentar a documentação relacionada neste 

edital, em envelope fechado, em uma via, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 003/2020 – PROCESSO 071/2020 

(NOME DO INTERESSADO) 

(ENDEREÇO/CNPJ) 

 

6.1.1- Os documentos deverão ser entregues na ordem em que foram exigidos.   

6.2- Constatada a falta de qualquer documento a Comissão de Licitação poderá facultar 

prazo não superior a 02 (dois) dias úteis para complementá-la, sob pena de desclassificação. 

6.3- Caso o documento faltante seja emitido pelo Município de Barbacena ou qualquer de 

seus órgãos, poderá a Comissão de Licitação encaminhar documento solicitando informações, 

desde que o interessado tenha tempestivamente protocolizado seu requerimento. 

6.4- Fica proibido o recebimento de documentos fora dos prazos estabelecidos neste edital. 

6.5- A Comissão de Licitação não receberá documentos encaminhados de forma diversa do 

estabelecido neste Edital. 

6.6- Os atos de que tratam esta cláusula serão lavrados a termo, em ata a ser 

redigida pela Comissão de Licitação assinada por todos os presentes, inclusive os proponentes, 

ao que se encerrará a reunião. 

 

7.   EXAME DOS DOCUMENTOS 

7.1- Após o recebimento dos documentos, a Comissão de Licitação se reunirá para análise da 

documentação apresentada. 

7.2- A Comissão, julgando necessário, poderá solicitar parecer especializado de qualquer órgão 

Municipal ou Estadual ou Federal para subsidiar suas decisões, não só para o exame de 

documentos jurídicos fiscais e econômicos, mas também para avaliação da qualificação técnica e 

operacional. 

 

8.   INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

8.1- Será indeferida a habilitação das empresas ou entidades: 

a) Que pretendam prestar serviços em especialidades que não forem pertinente ao seu 

ramo de atividade, expresso nos documentos de constituição da empresa ou entidade; 
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b) Que deixarem de apresentar, no todo ou em parte, a documentação solicitada, ou que 

tenha apresentado documentos com data vencida; 

c) Que estejam em recuperação judicial ou com falência decretada; 

d) Que tenham sido declarados inidôneos; 

e) Que estejam impedidos de contratar com o Município; 

f) Que não cumpram o disposto no Art. 9, III da Lei 8.666/93; 

g) Que não apresentarem a documentação complementar no prazo estabelecido pela 

Comissão; 

h) Que não possuam alvará sanitário. 

 

9.   DECISÃO DA COMISSÃO 

9.1- Após a análise da documentação, a Comissão habilitará todas as entidades que 

apresentarem impreterivelmente toda a documentação solicitada neste edital, sendo registrada 

em ata e anexada aos autos do processo administrativo próprio. 

9.2- Todas as decisões da Comissão serão publicadas no órgão oficial do Município. 

9.3- Será habilitado para os procedimentos o interessado que obtiver parecer favorável da 

Comissão e devidamente aprovado pelo Gestor Municipal do SUS/Barbacena e homologado 

pelo Chefe do Executivo Municipal. 

9.4- O deferimento do pedido de habilitação e alterações posteriores não constitui 

compromisso de contratação pelo Município. 

9.5- A instituição já credenciada poderá renovar o credenciamento bastando, para isso, 

atualizar os documentos vencidos. No caso de assinatura do instrumento de contratualização, 

será obrigatória a renovação dos documentos com validade vencida, sob as penas da Lei:A 

atualização da habilitação poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo interessado, bastando 

para isso que apresente documentação comprovando a alteração solicitada. 

9.6- O Município de Barbacena, após parecer dos setores competentes poderá a qualquer 

tempo, garantida a prévia defesa, alterar, suspender ou cancelar o credenciamento de qualquer 

prestador de serviço que deixar de  atender  as  condições  jurídicas,  fiscais,  econômicas,  

financeiras  ou  técnicas  e  demais condições que originaram sua habilitação ou ainda que 

venham a incorrer em qualquer das condições impeditivas para habilitação discriminadas neste 

Edital, após aprovação do Gestor do SUS/Barbacena e homologação pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

9.7- Será gerado um banco de prestadores, com todos os habilitados pela presente Chamada 

Pública com a definição da sua cartela de serviços. 

 

10.  CONTRATO 

10.1- O instrumento de contratualização a ser assinado se submeterá as disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Portaria MS/GM º 3.410, de 30 de dezembro de 2013, e demais 

diplomas legais. 

10.2- Após a comprovação da regularidade  dos documentos, as credenciadas  assinarão o 

contrato, junto ao Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas neste edital, 

minutas e nos demais Anexos,. 

10.3- As credenciadas terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura do contrato. 
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10.4- As credenciadas deverão manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, 

devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

10.5- Observado o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, a gestão e fiscalização do contrato 

serão realizadas pelo Sr. Phelipe José Andretto Pereira, Chefe de Planejamento SIMACRA 

 

11.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1- Os serviços serão prestados nas dependências da credenciada, que deverá 

fornecer todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária à realização dos 

serviços; 

11.2- Os serviços deverão seguir as normatizações do SUS, advindos das esferas 

Federal, Estadual e Municipal, e o cronograma de entrega da produção estipulado pelo 

Ministério da Saúde. O pagamento da produção de serviços será liberado após o 

processamento e envio das notas fiscais para o Fundo Municipal de Saúde; 

11.3- Os serviços deverão ser executados de acordo com as necessidades do SUS 

BARBACENA, mediante o formulário de solicitação de exames emitido pelo profissional 

médico com a respectiva autorização da SESAP, observadas as disponibilidades financeiras 

e orçamentárias; 

11.4- O encaminhamento dos pacientes aos prestadores de serviços contratados é de 

competência exclusiva da SESAP, através de seu setor de regulação; 

11.5- Cabe ao prestador garantir a contra referência para a atenção básica, devidamente 

preenchida e assinada pelo médico assistente, com todas as considerações necessárias a 

continuidade do cuidado; 

11.6- É de responsabilidade do Gestor Municipal, a regulação de todo o sistema, 

incluindo a gestão sobre os prestadores de serviços de saúde vinculados ao SUS, 

independentemente de sua natureza jurídica e nível de complexidade, exercendo comando 

único; 

11.7- O regime de execução observará os preços unitários da Tabela de Procedimentos, 

Medicamento, Órtese, Prótese e Materiais Especiais do SUS — Tabela Unificada, 

obedecendo ao período de execução de 01 (um) ano, a partir da formalização do 

instrumento contratual, podendo ser prorrogado por iguais períodos, observadas as 

exigências da Lei n. 8666/93 e dos demais diplomas legais, de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

11.7.1 - O serviço será executado mediante autorização prévia da Secretaria de Saúde, 

desde que solicitadas por um médico responsável, vinculado ao Sistema Único de Saúde, 

através de formulário próprio, exceto nas situações de emergência; 

11.7.2 - As guias de autorização serão geradas pelo sistema próprio SISREG ou de 

forma manual conforme especificidade da situação do paciente em atendimento; 

11.7.3 - É obrigatório que os prestadores tenham prontuário dos pacientes atendidos, no 

qual deverão ser anotados todos os dados dos pacientes, devendo os mesmos serem 

arquivados em consonância com as determinações legais, especialmente no que tange ao 

prazo estabelecido em lei e no instrumento de contratualização ou contrato de direito 

público; 
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11.7.4 - A guia de autorização do procedimento deverá obrigatoriamente ser assinada 

pelo paciente que comparecer para realizar o procedimento, sendo documento obrigatório 

no processo de revisão ambulatorial da produção; 

11.7.5 - A fatura deverá ser acompanhada, mensalmente, de cópias de comprovantes de 

recolhimento dos encargos sociais dos funcionários, bem como todos os documentos de 

regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei 8666/93, com a redação dada pela Lei 

12.440/2011; 

11.7.6 - Fica vedada a cessão ou transferência do objeto desta seleção pública, salvo 

autorização expressa da SESAP e que conste no Cadastro Nacional de estabelecimentos 

de saúde — CNES na condição de terceiro; 

11.8- Os prestadores credenciados responderão exclusiva e integralmente pela utilização 

de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e empresariais resultantes de vínculo empregatício, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município de 

Barbacena; 

11.9- Os prestadores credenciados deverão repetir a realização de procedimentos sem 

nova cobrança ou qualquer custo adicional sem que houver diagnóstico duvidoso pelos 

médicos da rede de saúde do Município; 

11.10- Utilizar os sistemas oficiais do SUS para apresentação da produção mensal; 

11.11- Atendimento, no que couber da RDC nº 50/2002; 

11.12- Realizar os procedimentos descritos no instrumento de contratualização ou 

contrato de direito público, conforme Plano Operativo Anual — POA e emitir os laudos 

respectivos, através de profissionais habilitados pelo órgão de classe correspondente;  

11.13- Providenciar manutenção preventiva mensal, o qual deverá ser apresentado 

através de relatório a ser entregue à SESAP com igual periodicidade, e corretiva, em até 24 

(vinte e quatro) horas da ocorrência de defeito nos equipamentos utilizados para realização 

dos serviços; 

11.14- Os resultados dos exames deverão ser embalados de forma a preservar o sigilo 

dos pacientes; 

11.15- Tratar os usuários do SUS, funcionários do Município, representantes do 

Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria Municipal de Saúde com zelo e distinção; 

11.16- Cumprir todas as normas legais e regulamentares de Medicina e Segurança do 

Trabalho, incluindo o uso de equipamentos de segurança por funcionários e usuários, 

quando necessário; 

11.17- O prestador deverá manter em local público e de fácil acesso visual os seguintes 

dizeres: "Este estabelecimento é credenciado pelo SUS, não sendo permitida cobrança de 

qualquer natureza de seus usuários”. 

 

12.  RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES 

12.1- Os serviços contratualizados devem se submeter às normas técnicas e 

administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS; 
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12.2- Em se tratando de serviços de alta complexidade, exige-se habilitação por parte do 

Ministério da saúde, devendo o prestador de serviços submeter-se às normas e condições 

preconizadas na respectiva Portaria que demandou a habilitação; 

12.3- O atendimento do usuário SUS dar-se-á mediante 

agendamento/autorização/regulação concedido pelo SIMACRA, conforme Lei Delegada 058 

de 13/05/2013 e o Decreto Municipal 7443 de 15 de julho de 2013; 

12.4- O estabelecimento poderá ser submetido a avaliações sistemáticas, de acordo com 

o Programa Nacional de Avaliações de Serviços de Saúde — PNASS, bem como 

supervisões e auditoria do Município; 

12.5- O atendimento pelo SUS é 100% gratuito e o Contratado será responsabilizado 

judicialmente por cobranças indevidas feitas ao paciente ou seu representante, por 

profissional empregado ou preposto, em razão da execução do contrato firmado; 

12.6- O Estabelecimento deve garantir o controle social sobre o serviço prestado, 

permitindo o acesso dos Conselheiros de Saúde e ao Controle Interno, desde que 

devidamente identificados e prévia comunicação à administração do estabelecimento; 

12.7- O Contratado deverá apresentar relatórios de atividades, sempre que solicitado 

pelo gestor, que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto do 

contrato; 

12.8- Deverão ser glosados os procedimentos cobrados de forma irregular ou indevida, 

após ser concedida a ampla defesa e o contraditório, conforme determina a CF/88. O 

registro da glosa será efetuado com base no art. 11 da IN/TCU nº 35 de 23/08/00 e na Lei 

delegada 058 de 13/05/2013. Os valores glosados são calculados com base na tabela de 

procedimentos vigentes no mês de competência; 

12.9- O Estabelecimento deverá apresentar condições de acessibilidade e conforto de 

acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e RDC 50, e ser regido pelas diretrizes de 

humanização preconizadas pelo SUS; 

12.10- O cartaz da Ouvidoria Municipal deverá estar afixado em local de boa visibilidade 

e de fácil acesso, para possibilitar o usuário realizar sugestões/reclamações/elogios ao 

serviço prestado; 

12.11- O serviço deverá possuir caixa de sugestões para registro da satisfação do 

usuário para com o serviço e seus profissionais, devendo haver a efetiva consolidação dos 

dados e registro sistemático das medidas cabíveis adotadas; 

12.12- No estabelecimento deverá estar afixada placa padronizada, contendo o logotipo 

do SUS, nome do gestor responsável pelo serviço, com telefone e relação dos serviços 

ofertados, em local visível e acessível, preferencialmente na fachada principal; 

12.13- O prestador de serviços deverá zelar pela qualidade do prontuário médico, 

zelando pela sua guarda; 

12.14- O prestador de serviços deverá apresentar o processamento dos sistemas de 

informação seguindo rigorosamente do DATASUS/MS; 

12.15- O Prestador de serviços se submeterá a auditoria assistencial sempre que for 

demandado; 

12.16- Os Prestadores de Serviços deverão observar as seguintes responsabilidade e 

obrigações, divididas em três eixos: 
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I - Assistência; 
II - Gestão; 
III - Avaliação. 
 

l. Quanto ao eixo de assistência: 
1) Cumprir os compromissos ajustados, zelando pela qualidade e resolubilidade da 

assistência; 

2) Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de alta 

complexidade e determinações de demais atos normativos; 

3) Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelo Gestor do SUS; 

4) Implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria n Q 529/GM/MS, de IQ de 

abril de 2013, que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

contemplando, principalmente, as seguintes ações: Implantação dos Núcleos de Segurança 

do Paciente; Elaboração de planos para Segurança do Paciente; e Implantação dos 

Protocolos de Segurança do Paciente; 

5) Implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional 

de Humanização (PNH); 

6) Garantir assistência igualitária ao usuário do SUS com dignidade e respeito e de modo 

universal, igualitário e gratuito, sem discriminação de qualquer natureza, mantendo a 

qualidade na prestação de serviços; 

7) Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas ações e 

serviços contratados em caso de oferta simultânea com financiamento privado; 

8) Garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o SUS 

nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas; 

9) Promover a visita ampliada para os usuários internados; 

10) Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos 

e indígenas, de acordo com as legislações especificas; 

11) Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação e as 

especificidades socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de 

saúde indígena; 

12) Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário 

consentimento livre e esclarecido para a realização procedimentos terapêuticos e 

diagnósticos, de acordo com legislações específicas; 

13) Notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação específica; 

14) Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos 

usuários e pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica; 

15) Utilizar o cartão nacional do SUS; 

16) Colher na 2ª via do pedido de exame, a assinatura do paciente ou de seu 

representante legal; 

 
II. Quanto ao Eixo de Gestão: 
1) Prestar as ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e 

estabelecidos no instrumento de contratualização ou contrato de direito público, colocando 

à disposição do gestor público de saúde a totalidade da capacidade instalada contratada; 
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2) Informar aos trabalhadores os compromissos e metas, implementando dispositivos 

para o seu fiel cumprimento; 

3) Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratados frente ao corpo 

clínico; 

4) Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação 

do gestor; 

5) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços 

contratados, de acordo com o estabelecido no instrumento de contratualização ou contrato 

de direito público e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica; 

6) Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequados ao perfil assistencial, 

com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, de 

acordo com instrumento de contratualização ou contrato de direito público, respeitada a 

legislação específica; 

7) Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários, 

afixando aviso em locais visíveis sua condição de entidade integrante do SUS; 

8) Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria, assim como 

oferecer a infraestrutura necessária para a criança ou adolescente internado estudar, 

observada a legislação e articulação local; 

9) Dispor de ouvidoria elou serviço de atendimento ao usuário; 

10) Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões 

Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente; 

11) Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos 

usuários em local acesso; 

12) Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores; 

13) Dispor de Conselho de Saúde do Hospital, quando previsto em norma; 

14) Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, 

incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde; 

15) Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e 

serviços de saúde contratadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor; 

16) Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dos respectivos entes federativos 

contratantes os dados necessários para a alimentação dos seguintes sistemas: 

a) Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

b) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS); 

c) Outros sistemas que venham a ser criados no âmbito do SUS; 

17) Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário 

à execução do serviço; 

18) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos elou prejuízos que vier a causar ao 

SUS ou ao paciente deste; 

19) Apresentar ao SUS sempre que solicitado, comprovação do cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

20) Pagar todos os serviços profissionais e procedimentos a ele vinculados; 

21) Garantir a fidedignidade das informações. 
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III. Quanto ao Eixo de Avaliação: 
1) Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na 

qualidade dos serviços; 

2) Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes; 

3) Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS; 

4) Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do 

controle de riscos; 

5) Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos 

financeiros previstos no instrumento formal de contratualização. 

 

13.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1- Mapear a Rede Assistencial; 

13.2- Acompanhar a execução dos contratos; 

13.3- Elaborar sistematicamente os planos operativos em conformidade com a PPI 

Assistencial; 

13.4- Manter rigorosamente atualizado os cadastros de estabelecimentos de saúde — 

CNES; 

13.5- Processar os sistemas de informação de acordo com as diretrizes do Ministério da 

Saúde/DATASUS; 

13.6- Realizar todo o processo regulatório; 

13.7- Controlar e avaliar as fichas de produção e outros documentos pertinentes às 

informações ambulatoriais; 

13.8- Elaborar o orçamento municipal garantindo a boa execução dos serviços na rede de 

Barbacena; 

13.9- Efetuar o pagamento dos serviços produzidos em conformidade com o cronograma 

estabelecido pela Direção Nacional e Estadual do SUS, respectivamente; 

13.10- Prestar contas dos recursos financeiros e orçamentários ao Conselho Municipal de 

Saúde e as demais instâncias de controle, conforme preconiza a Lei Complementar 141. 

 

14.  REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS 

14.1- O repasse dos recursos financeiros será realizado de maneira regular, conforme 

estabelecido nos atos normativos específicos do SUS.  

14.1.1- No instrumento de contratualização ficará condicionado ao cumprimento das metas 

qualitativas e quantitativas estabelecidas,  

14.1.2- Nos contratos de prestação de serviços assistenciais condicionar-se-á ao 

cumprimento das metas físicas quantitativas; 

14.2 - No instrumento formal de contratualização o valor pré-fixado dos recursos estarão 

disponíveis conforme consta no Plano Plurianual (PPA) do Município, no aguardo do 

encaminhamento do pedido de emprenho e pagamento pela Secretaria requisitante, após a 

lavratura e assinatura do necessário instrumento legal. 

14.3 – o pagamento da despesa obedecerá aos artigos 5º e 54 da Lei 8.666/1993 e artigo 

63 da Lei 4320/64 e será feito da seguinte forma: Em até 05 (cinco) dias do mês atual, após 

solicitação de empenho, liquidação pelo Gestor do contrato, atesto da área solicitante e 
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pedido de pagamento . O prazo será considerado após o recebimento de cada processo de 

pagamento devidamente conferido pela chefia do controle interno do FMS.  

 

15.  RECURSO 

15.1- Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de publicação. 

15.2- A partir da publicidade, os autos do processo administrativo estarão com vista 

franqueada ao interessado na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º Andar, Bairro 

Funcionários, Barbacena/MG. 

15.3- Os recursos serão encaminhados à Comissão, que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

poderá reconsiderar ou ratificar a decisão tomada, com previsão de conhecimento da Autoridade 

Superior , conforme art. 109 da Lei 8.666/1993. 

15.4- Mantida a decisão, caberá pedido de reconsideração ao Chefe do Executivo 

Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicação. 

 

16.  PENALIDADES 

16.1- Os prestadores de serviços se submeterão às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 

17.  RESCISÃO 

17.1- Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8666/93, poderá 

ser rescindido o contrato na forma estabelecida no art. 79 do mesmo diploma legal. 

 

18.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para dirimir as 

questões decorrentes deste Edital, com renúncia de qualquer outro foro por mais privilegiado 

que seja. 

18.2- A minuta dos instrumentos de contratualização e contratos de direito públicos estarão à 

disposição dos prestadores, para conhecimento de suas cláusulas e condições, na Rua 

Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º Andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG. 

18.3- O Município de Barbacena poderá revogar o presente aviso, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente 

justificado. 

18.4- A entrega da documentação será considerada pelo Município como evidência de que 

o interessado: 

18.4.1- Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 

obrigações estipuladas no presente instrumento; 

18.4.2- Examinou completamente todos os documentos entregues pelo Município, que os 

comparou entre si, e que obteve da Secretaria de Saúde todas as informações e 

esclarecimentos que julgou necessário; 

18.4.3- Que não existe qualquer ponto que considere duvidoso; 

18.4.4- Esclarecimento que o preâmbulo, texto e anexos deste são complementares entre si 

de modo que qualquer informação que se mencione em um local e se omita em outro é 

considerado especificado e válido; 



12 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
Secretaria de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Licitações 
             arc 

 

Diretoria de licitações – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários  

Barbacena/MG – CEP 36.202-020 
Tel.: (32) 3339-2026 – E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

18.5- Fica assegurado ao Município, o direito de proceder a exames e outras diligências, a 

qualquer tempo, na extensão necessária a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de 

quaisquer dos elementos apresentados. 

18.6- Os habilitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles 

fornecidos, sobas penas da lei. 

18.7- Constituem Anexos do presente Edital: 

 - Pedido de Credenciamento  

 - Documentos 

 - Modelo de Declarações Diversas 

 - Planos Operativos 

 - Minuta de Contrato 

 

 

 

Barbacena/MG,  04 de setembro de 2020 

 

 

 

Pablo Herthel Candian 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020         PROCESSO 071/2020 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo (a) senhor (a) (nome 

completo, CPF, RG, função/cargo) pelo presente, atendendo a Inexigibilidade de Licitação Nº 

003/2020 – Processo nº 071/2020 vem manifestar seu interesse no cadastramento para 

realizar procedimentos ambulatoriais para usuários do SUS da Rede complementar 

conforme preconizado pelas Legislações do SUS, de forma especial as Leis 8080/90, 

8142/90, Lei complementar 141/2012, Decreto 7508/2011, Portaria 2035/2013, e demais 

portarias exaradas pelo Ministério da Saúde, bem como as resoluções da SESMG e ainda, 

as resoluções do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena descritas e especificadas na 

Tabela Unificada do SUS (Tabela de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e 

materiais especiais) onde constam código de procedimento, atributos, CID compatível, 

CBO compatível, especialidade de leitos, quando for o caso, habilitação, incremento, 

serviço de classificação e valor; quanto a qualidade de serviços a ser credenciados 

conforme metas contidas na programação pactuada, e demais atos normativos para o 

Município de Barbacena/MG, de acordo com este edital e seus anexos. 

Declara que aceita o preço proposto, observando os preços unitários da Tabela de 

Procedimentos, Medicamento, Órtese, Prótese e Materiais Especiais do SUS — Tabela 

Unificada, do qual tem pleno conhecimento e se compromete a cumpri-lo integralmente em 

todos os seus itens, cláusulas e anexos. Para tanto, apresenta, acostada, toda documentação 

exigida para o referido credenciamento. 

Os serviços para os quais tenho interesse em me credenciar são os contidos nos seguintes 

subgrupos de procedimentos, em conformidade com a Programação Pactuada Integrada: 

 

Item Quan Unid. Especificação 
01  Unid.  

 

OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, 

especificações, valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste edital. 

 

 

(LOCAL),                                                        (DATA). 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal ou Procurador 

Carimbo do CNPJ
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ANEXO II 

DOCUMENTOS 

 

 

A Comissão de Licitação julgará a aptidão das entidades interessadas mediante a 

comprovação da apresentação da seguinte documentação: 

 

  1.1- Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os 

seguintes documentos: 
 

a) Sociedade Comercial ou por Ações: Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social, e suas alterações, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

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

de eleição de seus administradores, conforme o caso; 

b) Sociedade Civil: Cópia autenticada da inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

c) Fundação: Dados pessoais da diretoria, quando Fundação: nomes, nacionalidade, estado 

civil, profissão, endereço, número da CI e do CPF; 

d) Cópia autenticada da Carteira de Identidade (CI) e do Cadastro de Pessoas Física (CPF) 

do representante legal; 

e) Cópia autenticada do documento da CI e do CPF do responsável técnico; 

f) Cópia autenticada do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde 

(CEBAS), expedido pelo Ministério da Saúde, quando instituições filantrópicas ou 

comprovação de documentação da filantropia que comprove o trâmite do pedido de renovação 

de acordo com a legislação vigente; 

g) Cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Classe, nos termos do artigo 1°, 

da Lei Federal n° 6.839/1980, dentro da validade. 

 

1.2- Para a comprovação da Regularidade Fiscal, os interessados deverão apresentar os 

seguintes documentos: 
 

a) Certidão Negativa de Débito estadual; 

b) Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

c) Certidão Negativa de Débito relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

f) Alvará de funcionamento do estabelecimento, dentro da validade; 

g) Licença de Funcionamento/Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal de Barbacena, conforme complexidade do serviço e atender demais 

normas de funcionamento; 

h) Cadastro atualizado junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — 

CNES, bem como estar devidamente registrado nos Conselhos Regionais das 

especialidades a serem oferecidas; 

i) Os profissionais do estabelecimento deverão comprovar registro no seu Conselho 

Regional e seu devido cadastro no CNES; 

1.3- Para a comprovação da Qualificação Técnica os interessados deverão apresentar os 

seguintes documentos:  
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a) Cópia autenticada do Alvará de Fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual e/ou 

Municipal, dentro da validade; 

b) Ficha Completa do CNES devidamente atualizada, assinada e carimbada pelos 

responsáveis (Prestador/Município) contendo a identificação do assinante; 

c) Portarias Ministeriais que habilitam o interessado a prestar os serviços a serem 

contratados, se for o caso. 
 

1.3.1 - Em se tratando de Serviços de Nefrologia, os interessados deverão apresentar 

também Habilitações: 

a) 1504 Unidade de assistência de alta complexidade em nefrologia e hemodiálise; 

b) 1505 Unidade de assistência de alta complexidade em nefrologia com diálise 

peritoneal. 

1.3.2- Em se tratando de Serviços de Reabilitação , serão necessárias as habilitaçoes  

SERDI tipo I e II 

1.3.3 - Em se tratando de Serviços de Ambulatório de consultas, exames e pequenas 

cirurgias , serão necessárias as habilitaçoes  3202 Laboratório de exames citopatológicos 

do colo do útero. 
 

1.4- Os interessados deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 

a) Declaração de que a entidade não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

menor (es) de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/1999); 

b) Declaração da entidade de pleno conhecimento dos valores estabelecidos e pagos pelo 

Sistema Único de Saúde conforme sua tabela oficial e sua forma de financiamento; 

c) Declaração de que não tem sócio e/ou diretores que ocupem cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde/Barbacena, nos termos do 

§ 4º do Art. 26 da Lei 8080/90; 

d) Declaração de que não têm sócios e/ou diretores que sejam servidores municipais da 

Prefeitura Municipal de Barbacena, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

Os documentos poderão ser apresentados na forma de cópias, com apresentação dos 

respectivos documentos originais para comprovação de autenticidade. No caso de autenticação 

por servidor habilitado ou pelo presidente da Comissão de Licitação, o interessado deverá 

apresentar o original ou cópia autenticada em cartório do documento. 

 

A proposta de credenciamento cuja documentação não estiver em consonância com as 

exigências deste edital será inabilitada. 

 

 

 

 

 

 



16 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
Secretaria de Planejamento e Gestão 

Diretoria de Licitações 
             arc 

 

Diretoria de licitações – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários  

Barbacena/MG – CEP 36.202-020 
Tel.: (32) 3339-2026 – E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br 

ANEXO III 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 – PROCESSO 071/2020 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone), por intermédio de seu representante legal, (nome 

completo, CPF, RG, função/cargo), DECLARA, sob as penas da lei: 

 

1) ATEDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 

27 de outubro de 

1999, que não emprega menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos; 

 

2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) 

impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 

3) CONHECIMENTO / ACATAMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido 

todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições e termos de edital do 

Edital e a legislação pertinente, bem como ter totais condições de atender e cumprir todas as 

exigências de fornecimento contidas no presente edital e se responsabiliza pela veracidade das 

informações prestadas e autenticidade dos documentos apresentados, para cumprimento das 

obrigações objeto do Credenciamento; 

 

Local e DATA. 

 

________________________________________________________________ 

(Nome – RG – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO IV 

PLANOS OPERATIVOS 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 048/2020  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva 

Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, CEP: 36.200-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Luís Álvaro 

Abrantes Campos, brasileiro, casado, servidor público, CPF nº 605.376.716-08, RG M-4.017.379 SSP/MG, residente 

e domiciliado em Barbacena/MG, através FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 

14.675.553/0001-59, sediado na Rua João Moreira Vidigal, nº 50, Caminho Novo, Barbacena/MG neste ato 

representado por sua Gestora, Secretária Municipal de Saúde, Marcilene Dornelas de Araújo, brasileira, solteira, 

enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 055.245.116-96, portadora da CI nº MG – 10.780.694, residente e domiciliada na 

Rua Celeste de S. Campos, nº 1230, Serra Verde, Barbacena/MG, CEP: 36.200-693. 

 

CONTRATADA:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a realização de procedimentos ambulatoriais voltados aos usuários do SUS 

da Rede Complementar, com fulcro nas Legislações do SUS, de forma especial as Leis 8080/90, 8142/90, Lei 

complementar 141/2012, Decreto 7508/2011, Portaria 2035/2013, e demais Portarias exaradas pelo Ministério da 

Saúde/MS, bem como as Resoluções da SESMG e ainda, as do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena/CMSB, 

descritas e especificadas na Tabela Unificada do SUS (Tabela de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e 

materiais especiais), devendo ser observada a qualidade de serviços conforme metas contidas na Programação 

Pactuada, especificadas pelo gestor (Anexo IV), através da Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, 

conforme condições comerciais, obrigações e demais descriminações constantes no Edital/anexos do PRC Nº 

071/2020 – IL Nº 003/2020, todos partes integrantes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

7.6 Para efeitos obrigacionais tanto o Edital/anexos (fl.75/95v) do procedimento licitatório supradito quanto a 

Proposta nele adjudicada, integram o presente contrato valendo seus termos e condições em tudo quanto com as 

especificações do referido instrumento convocatório não conflitarem. 

 

7.7 O presente contrato se instruiu em observância ao disposto na Lei de Licitações e Contratos, Termo de 

Referência (fl.03/06); Solicitação de Materiais nº 206 (fl. 07/13); Ofício nº 36/2020 – SIMACRA/SESAP (fl.14/15), 

Tabela de Serviços Ambulatoriais ( fl. 16/36); Relação de itens (fl. 39); Declaração de Recursos Financeiros 

FMS/SESAPS nº 229/2020 (fl. 74/74v), Declaração de Disponibilidade de Recursos Orçamentários nº 372/2020 

(fl.44), Ofício nº 013/2020/SEPLAN, pleiteando a autorização para abertura do certame público em tela, este, 

devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal aos 28.07.2020 (fl.46), sendo certo que todos os 

referidos documentos encontram-se adjuntos ao procedimento em tela. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato, conforme DRO nº 372/2020 (fl.44) correrão a expensas da seguinte 

dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios seguintes: 
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10.301.0002.2.025 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

3.3.90.39 Outros serviços de terceiros – PJ (98) – Fonte 159  

 

10.302.0003.2.632 – MANUTENÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ (243) – Fonte 102 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (244) – Fonte 159 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (245) – Fonte 155 

 

10.302.003.2.633 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO – FAEC 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ (246) – Fonte 159 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços discriminados no ANEXO IV do aludido Edital – Procedimento Administrativo nº 071/2020 – IL nº 

003/2020, serão executados pelo CONTRATADO na sede de seu laboratório.  

 

4.2. Não serão pagos os serviços prestados em desacordo com as especificações contidas do Edital/anexos, contrato 

e demais documentos pertinentes, todos acostados no procedimento administrativo em alhures. 

 

4.3. Os serviços serão prestados nas dependências da credenciada, que deverá fornecer todos os equipamentos, 

materiais e mão de obra necessária à realização dos serviços; 

 

4.4.  Os serviços deverão seguir as normatizações do SUS, advindos das esferas Federal, Estadual e Municipal, e o 

cronograma de entrega da produção estipulado pelo Ministério da Saúde. O pagamento da produção de serviços 

será liberado após o processamento e envio das notas fiscais para o Fundo Municipal de Saúde; 

 

4.5. Os serviços deverão ser executados de acordo com as necessidades do SUS BARBACENA, mediante o 

formulário de solicitação de exames emitido pelo profissional médico com a respectiva autorização da SESAP, 

observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias; 

 

4.6. O encaminhamento dos pacientes aos prestadores de serviços contratados é de competência exclusiva da 

SESAP, através de seu setor de regulação; 

 

4.7. Cabe ao prestador garantir a contra referência para a atenção básica, devidamente preenchida e assinada pelo 

médico assistente, com todas as considerações necessárias a continuidade do cuidado; 

 

4.8. É de responsabilidade do Gestor Municipal, a regulação de todo o sistema, incluindo a gestão sobre os 

prestadores de serviços de saúde vinculados ao SUS, independentemente de sua natureza jurídica e nível de 

complexidade, exercendo comando único; 

 

4.9. O regime de execução observará os preços unitários da Tabela de Procedimentos, Medicamento, Órtese, 

Prótese e Materiais Especiais do SUS — Tabela Unificada, obedecendo ao período de execução de 01 (um) ano, 

a partir da formalização do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por iguais períodos, observadas as 

exigências da Lei n. 8666/93 e dos demais diplomas legais, de acordo com as seguintes diretrizes: 
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4.10. O serviço será executado mediante autorização prévia da Secretaria de Saúde, desde que solicitadas por um 

médico responsável, vinculado ao Sistema Único de Saúde, através de formulário próprio, exceto nas situações 

de emergência; 

 

4.11. As guias de autorização serão geradas pelo sistema próprio SISREG ou de forma manual conforme 

especificidade da situação do paciente em atendimento; 

 

4.12. É obrigatório que os prestadores tenham prontuário dos pacientes atendidos, no qual deverão ser anotados 

todos os dados dos pacientes, devendo os mesmos serem arquivados em consonância com as determinações 

legais, especialmente no que tange ao prazo estabelecido em lei e no instrumento de contratualização ou 

contrato de direito público 

 

4.13. A guia de autorização do procedimento deverá obrigatoriamente ser assinada pelo paciente que comparecer 

para realizar o procedimento, sendo documento obrigatório no processo de revisão ambulatorial da produção; 

 

4.14. A fatura deverá ser acompanhada, mensalmente, de cópias de comprovantes de recolhimento dos encargos 

sociais dos funcionários, bem como todos os documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei 

8666/93, com a redação dada pela Lei 12.440/2011 

 

4.15.  Fica vedada a cessão ou transferência do objeto desta seleção pública, salvo autorização expressa da SESAP 

e que conste no Cadastro Nacional de estabelecimentos de saúde — CNES na condição de terceiro; 

 

4.16. Os prestadores credenciados responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução 

do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e empresariais 

resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos 

para o Município de Barbacena; 

4.17. Os prestadores credenciados deverão repetir a realização de procedimentos sem nova cobrança ou qualquer 

custo adicional sem que houver diagnóstico duvidoso pelos médicos da rede de saúde do Município; 

 

4.18.  Utilizar os sistemas oficiais do SUS para apresentação da produção mensal; 

 

4.19.  Atendimento, no que couber da RDC nº 50/2002; 

 

4.20.  Realizar os procedimentos descritos no instrumento de contratualização ou contrato de direito público, conforme 

Plano Operativo Anual — POA e emitir os laudos respectivos, através de profissionais habilitados pelo órgão de 

classe correspondente;  

 

4.21. Providenciar manutenção preventiva mensal, o qual deverá ser apresentado através de relatório a ser entregue 

à SESAP com igual periodicidade, e corretiva, em até 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de defeito nos 

equipamentos utilizados para realização dos serviços; 

 

4.22. Os resultados dos exames deverão ser embalados de forma a preservar o sigilo dos pacientes; 

 

4.23. Tratar os usuários do SUS, funcionários do Município, representantes do Conselho Municipal de Saúde e 

Ouvidoria Municipal de Saúde com zelo e distinção; 
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4.24. Cumprir todas as normas legais e regulamentares de Medicina e Segurança do Trabalho, incluindo o uso de 

equipamentos de segurança por funcionários e usuários, quando necessário; 

 

4.25. O prestador deverá manter em local público e de fácil acesso visual os seguintes dizeres: "Este estabelecimento 

é credenciado pelo SUS, não sendo permitida cobrança de qualquer natureza de seus usuários”. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO E DAS OBRIGAÇÕES ESPECIFÍCAS 

 

5.1. O CONTRATADO é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, ao Órgão Gerenciador ou 

qualquer outro a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência.  

 

5.2. A fiscalização ou o acompanhamento da execução desse contrato pelos órgãos competentes do SUS não exclui 

nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos termos da legislação referente a licitações e contratos 

administrativos.  

 

5.2.1. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeito relativo à 

prestação de serviço nos escritos termos do Código de Defesa do Consumidor.  

 

5.3. Os serviços contratualizados devem se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios e 

diretrizes do SUS; 

 

5.4. Em se tratando de serviços de alta complexidade, exige-se habilitação por parte do Ministério da saúde, devendo 

o prestador de serviços submeter-se às normas e condições preconizadas na respectiva Portaria que demandou 

a habilitação; 

 
5.5. O atendimento do usuário SUS dar-se-á mediante agendamento/autorização/regulação concedido pelo 

SIMACRA, conforme Lei Delegada 058 de 13/05/2013 e o Decreto Municipal 7443 de 15 de julho de 2013; 

 
5.6. O estabelecimento poderá ser submetido a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de 

Avaliações de Serviços de Saúde — PNASS, bem como supervisões e auditoria do Município; 

 
5.7. O atendimento pelo SUS é 100% gratuito e o Contratado será responsabilizado judicialmente por cobranças 

indevidas feitas ao paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da 

execução do contrato firmado; 

 
5.8. O Estabelecimento deve garantir o controle social sobre o serviço prestado, permitindo o acesso dos 

Conselheiros de Saúde e ao Controle Interno, desde que devidamente identificados e prévia comunicação à 

administração do estabelecimento; 

 
5.9. O Contratado deverá apresentar relatórios de atividades, sempre que solicitado pelo gestor, que demonstrem, 

quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto do contrato; 

 
5.10. Deverão ser glosados os procedimentos cobrados de forma irregular ou indevida, após ser concedida a 

ampla defesa e o contraditório, conforme determina a CF/88. O registro da glosa será efetuado com base no art. 
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11 da IN/TCU nº 35 de 23/08/00 e na Lei delegada 058 de 13/05/2013. Os valores glosados são calculados com 

base na tabela de procedimentos vigentes no mês de competência; 

 
5.11. O Estabelecimento deverá apresentar condições de acessibilidade e conforto de acordo com as normas 

estabelecidas pela ABNT e RDC 50, e ser regido pelas diretrizes de humanização preconizadas pelo SUS; 

 
5.12. O cartaz da Ouvidoria Municipal deverá estar afixado em local de boa visibilidade e de fácil acesso, para 

possibilitar o usuário realizar sugestões/reclamações/elogios ao serviço prestado; 

 
5.13. O serviço deverá possuir caixa de sugestões para registro da satisfação do usuário para com o serviço e seus 

profissionais, devendo haver a efetiva consolidação dos dados e registro sistemático das medidas cabíveis 

adotadas; 

 
5.14. No estabelecimento deverá estar afixada placa padronizada, contendo o logotipo do SUS, nome do gestor 

responsável pelo serviço, com telefone e relação dos serviços ofertados, em local visível e acessível, 

preferencialmente na fachada principal; 

 
5.15. O prestador de serviços deverá zelar pela qualidade do prontuário médico, zelando pela sua guarda; 

 
5.16. O prestador de serviços deverá apresentar o processamento dos sistemas de informação seguindo 

rigorosamente do DATASUS/MS; 

 
5.17. O Prestador de serviços se submeterá a auditoria assistencial sempre que for demandado; 

 
5.18. Os Prestadores de Serviços deverão observar as seguintes responsabilidade e obrigações, divididas em três 

eixos: 

I - Assistência; 

II - Gestão; 

III - Avaliação. 

 

l. Quanto ao eixo de assistência: 

1) Cumprir os compromissos ajustados, zelando pela qualidade e resolubilidade da assistência; 

2) Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de alta complexidade e 

determinações de demais atos normativos; 

3) Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelo Gestor do SUS; 

4) Implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria n Q 529/GM/MS, de IQ de abril de 2013, que 

estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, contemplando, principalmente, as seguintes 

ações: Implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente; Elaboração de planos para Segurança do 

Paciente; e Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente; 

5) Implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Humanização 

(PNH); 

6) Garantir assistência igualitária ao usuário do SUS com dignidade e respeito e de modo universal, 

igualitário e gratuito, sem discriminação de qualquer natureza, mantendo a qualidade na prestação de 

serviços; 

7) Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas ações e serviços 

contratados em caso de oferta simultânea com financiamento privado; 
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8) Garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas respectivas 

especialidades, sempre que estas estejam previstas; 

9) Promover a visita ampliada para os usuários internados; 

10) Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos e indígenas, de 

acordo com as legislações especificas; 

11) Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação e as especificidades 

socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de saúde indígena; 

12) Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário consentimento livre e 

esclarecido para a realização procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações 

específicas; 

13) Notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação específica; 

14) Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos usuários e pais ou 

responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica; 

15) Utilizar o cartão nacional do SUS; 

16) Colher na 2ª via do pedido de exame, a assinatura do paciente ou de seu representante legal; 

 

II. Quanto ao Eixo de Gestão: 

1) Prestar as ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e estabelecidos no instrumento de 

contratualização ou contrato de direito público, colocando à disposição do gestor público de saúde a 

totalidade da capacidade instalada contratada; 

2) Informar aos trabalhadores os compromissos e metas, implementando dispositivos para o seu fiel 

cumprimento; 

3) Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratados frente ao corpo clínico; 

4) Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação do gestor; 

5) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratados, de 

acordo com o estabelecido no instrumento de contratualização ou contrato de direito público e nos 

parâmetros estabelecidos na legislação específica; 

6) Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequados ao perfil assistencial, com ambiência 

humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, de acordo com instrumento de 

contratualização ou contrato de direito público, respeitada a legislação específica; 

7) Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários, afixando aviso em 

locais visíveis sua condição de entidade integrante do SUS; 

8) Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria, assim como oferecer a infraestrutura 

necessária para a criança ou adolescente internado estudar, observada a legislação e articulação local; 

9) Dispor de ouvidoria elou serviço de atendimento ao usuário; 

10) Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões Assessoras Técnicas, 

conforme a legislação vigente; 

11) Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos usuários em local 

acesso; 

12) Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores; 

13) Dispor de Conselho de Saúde do Hospital, quando previsto em norma; 

14) Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a notificação 

de eventos adversos relacionados à assistência em saúde; 

15) Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde 

contratadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor; 
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16) Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dos respectivos entes federativos contratantes os dados 

necessários para a alimentação dos seguintes sistemas: 

a) Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

b) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS); 

c) Outros sistemas que venham a ser criados no âmbito do SUS; 

17) Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço; 

18) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos elou prejuízos que vier a causar ao SUS ou ao paciente 

deste; 

19) Apresentar ao SUS sempre que solicitado, comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas; 

20) Pagar todos os serviços profissionais e procedimentos a ele vinculados; 

21) Garantir a fidedignidade das informações. 

 

III.  Quanto ao Eixo de Avaliação: 

1) Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na qualidade dos 

serviços; 

2) Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes; 

3) Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS; 

4) Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de riscos; 

5) Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos financeiros previstos no 

instrumento formal de contratualização. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

 6.1. DO CONTRATADO:  

 

6.1.1. Atender à correta especificação do fornecimento e as demais dispostas nas Leis 8666/93 e 8080/90, e demais 

normas correlatas, bem como as obrigações específicas. 

 

6.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos oi incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

 

6.1.3. O CONTRATADO guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos 

fornecidos pelo CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do objeto contratado. Portanto, é vedada 

toda e qualquer utilização, divulgação, veiculação ou reprodução dos mesmos, para qualquer fim, durante a 

vigência do presente ajuste ou mesmo após o seu término, sob pena de responsabilização administrativa, civil 

e criminal, nos termos da legislação pátria vigente, salvo se houver prévia e expressa autorização do 

Município, 

 

6.1.4. Permitir e facilitar à Fiscalização do CONTRATANTE a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, 

devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 

 

6.1.5. O CONTRATADO assume inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e/ou 

prejuízos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, por seus empregados ou prepostos, ao 
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CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de ineficiências ou irregularidades cometidas na execução do 

contrato ou omissão, seja por culpa ou dolo, resguardando ao Município o direito de regresso, hipótese em que 

será compelida a responder por tais danos ou prejuízos. 

 

6.1.6. Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas 

para corrigir a situação. 

 

6.1.7. Executar os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas regulamentares do Ministério da 

Saúde, da ANVISA, CBPF, ABNT, INMETRO (no que couber), bem como as instruções, especificações e 

detalhes fornecidos pelo município, quando assim se fizer necessário. 

 

6.1.8. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de 

serviços em locais públicos. 

 

6.1.9. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento 

pela Administração. 

 

6.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato. 

 

6.1.10.1. A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato. 

 

6.1.10.2. Na eventualidade de o CONTRATANTE ser chamado em juízo e condenado por qualquer inobservância das 

normas em referência, o CONTRATADO obriga-se a ressarci-lo integralmente do respectivo desembolso, no 

qual estão abrangidas às despesas processuais e honorários de advogado.  

 

6.1.11. Responsabilizar-se pelo deslocamento de seus empregados, quando da execução dos serviços. 

 

6.1.12. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, Medicina e Higiene do Trabalho. 

 

6.1.13. Promover a limpeza de resíduos deixados pela execução dos serviços, bem como sua destinação final. 

 

6.1.14. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, bem como, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas, condições estas que deverão ser comprovadas durante sua 

vigência. 

 

6.1.15. Fornecer durante a vigência do contrato, a qual será contada de sua assinatura, o material/serviço requisitado, 

na forma e condições fixadas no presente edital, mediante ordem de fornecimento expedida pela secretaria 

requisitante, nos locais determinados, em conformidade com as necessidades do setor requisitante e as 

solicitações do gerenciador. 
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6.1.16. Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando recusar-se, 

injustificadamente, a realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 

 

6.1.17. O presente contrato somente poderá ser alterado, de acordo com as disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas adéquas a presente natureza contratual. 

 

6.1.18. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao gerenciador ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no contrato. 

 

6.1.19. Em nenhuma hipótese terceirizar ou subcontratar os serviços, objeto do presente instrumento de contrato, 

salvo por autorização expressa do CONTRATANTE. 

 

 

 

6.2. DO CONTRATANTE  

 

6.2.1. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber a prestação de serviços, ora 

contratados, em desacordo com o previsto no presente ajuste ou em desconformidade com as normas legais 

ou técnicas pertinentes, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da 

Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das 

sanções previstas. 

 

6.2.2. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas, 

não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo 

em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, inclusive, exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

 

6.2.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o 

CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas do CONTRATADO designadas 

para a execução do presente contrato, sendo a única responsável por todas as obrigações e encargos 

decorrentes das relações de trabalho firmadas entre ela e seus profissionais ou contratados, incluindo as de 

natureza previdenciária, fiscal e comercial resultantes da execução do presente contrato. 

 

6.2.4. Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução do presente contrato, de 

conformidade com o ajustado e a legislação pertinente, notificando o CONTRATADO e determinando prazo 

para a regularização das falhas observadas. 

 

6.2.5. Notificar ao CONTRATADO sobre quaisquer irregularidades (falhas, defeitos ou imperfeições) verificadas 

quando da prestação de serviços laboratoriais, devendo a Secretaria Municipal requisitante fixar prazo 

determinado para serem saneadas, ficando às correções por conta exclusiva do laboratório, incluindo materiais 

e horas de trabalho, caso  necessário. 

 

6.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários do 

CONTRATADO em relação ao objeto do contrato. 
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6.2.7. O CONTRATANTE se responsabiliza publicar o extrato do presente contrato e respectivos aditivos, respeitada 

competência administrativa prevista na Lei Municipal nº 5.005, de 27.11.2019, art. 13, inciso XVII, correndo 

as despesas à sua expensas, conforme parágrafo único, art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.2.8.  Mapear a Rede Assistencial; 

 

6.2.9. Acompanhar a execução dos contratos; 

 

6.2.10. Elaborar sistematicamente os planos operativos em conformidade com a PPI Assistencial; 

 

6.2.11. Manter rigorosamente atualizado os cadastros de estabelecimentos de saúde — CNES; 

 

6.2.12. Processar os sistemas de informação de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde/DATASUS; 

 

6.2.13. Realizar todo o processo regulatório; 

 

6.2.14. Controlar e avaliar as fichas de produção e outros documentos pertinentes às informações ambulatoriais; 

 

6.2.15. Elaborar o orçamento municipal garantindo a boa execução dos serviços na rede de Barbacena; 

 

6.2.16. Efetuar o pagamento dos serviços produzidos em conformidade com o cronograma estabelecido pela Direção 

Nacional e Estadual do SUS, respectivamente; 

 

6.2.17. PRESTAR CONTAS dos recursos financeiros e orçamentários ao Conselho Municipal de Saúde/CMSB e as 

demais instâncias de controle, conforme preconiza a Lei Complementar 141. 

 
6.2.18. A Ordem de Serviços e pedido de empenho poderão ser cancelados pelo CONTRATANTE nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 

hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações. 

b) Bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, após acordo 

entre as partes. 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO 

 

7.1. O valor total dos serviços contratados perfaz a cifra de R$ ............ (.............) para todo o período contratado, vale 

dizer, por 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do respectivo 

extrato.  

 

7.2.  A forma de pagamento obedecerá aos Artigos 5º e 54 da Lei 8666/93 e Artigo 63 da Lei 4320/64, conforme DRF 

FMS/SESAPS nº 229/2020 (fl.74), será da seguinte forma: em até 05 (cinco) dias do mês atual, após solicitação 

de empenho, liquidação pelo Gestor(a) do contrato, atesto da área solicitante e pedido de pagamento. 
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7.3. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADO, através de depósito em conta no Banco 

Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso o CONTRATADO não seja correntista 

deste estabelecimento bancário, o pagamento será realizado por ordem de pagamento através daquele banco.  

 

7.4. Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento será contado a partir de sua 

reapresentação, devidamente regularizado, no que couber. 

 

7.5. O valor dos exames a serem praticados serão os mesmos constantes do ANEXO IV do referido Edital, sendo 

certo que o número de exames é variável e depende exclusivamente do número de vezes que os usuários do 

SUS realizarem cada tipo de exame. 

 

7.6. A soma total da quantidade financeira dos exames realizados não poderá ultrapassar o número estipulado no 

item 7.1 desta Cláusula, o que será controlado pelo Órgão Autorizador, ou seja, Secretaria Municipal de Saúde e 

Programas Sociais.  

 

7.7. Para liberação do pagamento será exigido do CONTRATADO a apresentação junto à Diretoria Administrativa e 

Financeira da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP das certidões negativas de débitos junto à União 

(Certidão Conjunta abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, 

FGTS, ISSQN, INSS e CNDT (válidas e regulares), sob pena de aplicação das penalidades previstas no art. 87 

da Lei nº 8.666/93. 

 

7.8. O pagamento não será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de 

penalidade ou inadimplência do CONTRATADO perante o CONTRATANTE, sem que isso gere direito à 

alteração dos preços, correção monetária ou compensação financeira. 

 

7.9. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADO dará ao CONTRATANTE pleno, 

geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar a qualquer título, 

tempo ou forma. 

 

7.10. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que a atualização financeira sobre o valor devido pelo CONTRATANTE, entre as 

datas referidas no item 7.2 e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será quitada utilizando-se o 

índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou o que represente o menor valor acumulado no período. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

8.1 As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do competente contrato serão analisadas 

consoantes os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d” 

da Lei nº 8.666/93, fazendo-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou 

previsível, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a CONTRATADA poderá pleitear a revisão de preços, desde que devidamente fundamentada 

acompanhada de relatório, parecer técnico e planilha analítica do impacto nos custos do contrato 

demonstração analítica de impacto nos custos do contrato. 
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8.2 Independentemente de solicitação feita pela CONTRATADA, o gestor poderá a qualquer momento reduzir os 

preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando 

alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, 

sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena. 

 

8.2.1 A mera solicitação de revisão de preços e a mera alegação de ocorrência de álea econômica extracontratual 

por parte da empresa não configura subsídio jurídico-administrativo suficiente para sua concessão, pois, em 

alinhamento à decisões do Tribunal de Contas da União – TCU sobre a matéria, faz-se imprescindível 

comprovação documental analítica nos autos que demonstre de forma inequívoca o fator gerador do 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de modo que a não revisão  impossibilitará a contratada 

continuar a execução do ajuste. 

 

8.3 Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições de pagamento 

fixadas em Edital e contrato 

 

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTE  

Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação da parte 

interessada, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor 

acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZ DA VIGÊNCIA 

 

10.1. Este Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal a 

partir da publicação do respectivo extrato, podendo ser prorrogado nos termos dos art. 57 inciso II da Lei 

8.666/93, sendo certo que o pedido deverá estar acompanhado das devidas justificativas em prol do interesse 

público.  

 

10.2. No que tange aos créditos orçamentários, a dotação apresentada é valida até 31/12/2020, podendo ser 

substituída pelas dotações seguintes, se for o caso. 

 

CLÁUSULA ONZE: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido, por notificação extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, com consequências indicadas no art. 80 do mesmo diploma legal, 

sem prejuízo das sanções previstas no Termo de Referência, Edital e contrato. 

 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADO o direito a 

previa e ampla defesa. 

 

11.3. A CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 da Lei 8.666/93.  

 

11.4. Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da 

CONTRATADO, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular. 
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CLÁUSULA DOZE: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará inadimplência do CONTRATADO, 

sujeitando-se a mesma às sanções previstas na Lei 8.66/93, a saber: 

 

a) Advertência escrita; 

b)  Multas, na forma da Lei 8.666/93; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no 

inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os 

motivos; 

e) Descredenciamento. 

 

12.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou à vista de sugestão do Município de 

Barbacena. 

 

12.3. As multas não tem caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem o CONTRATADO 

pela execução do objeto de credenciamento. 

 

12.4. A aplicação de sanção de suspensão temporária e declaração de inidoneidade é de competência do Município 

de Barbacena, facultada a defesa da credenciada no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista. 

 

12.5. Se o CONTRATADO ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de cumprir suas 

obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos. 

 

12.6.  O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não dos 

motivos, podendo ou não, o Município de Barbacena, averiguar em fase posterior a veracidade do fato. 

 

CLÁUSULA TREZE: DA GESTÃO DO CONTRATO  

 

13.1. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, a gestão e 

fiscalização do presente contrato, bem como o recebimento e conferência do objeto adquirido, se dará 

pela _________________________________________.   

 

13.2. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante 

Terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do 

Município ou de seus agentes e/ou prepostos. 

 

CLÁUSULA QUATORZE: DO FORO 

 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Edital de Inexigibilidade Licitatória nº 003/2020, Procedimento 

Administrativo nº 071/2020 – Credenciamento, regendo-se pelas normas Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, às 

quais também se sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o Foro da Comarca de Barbacena - MG, para as 
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questões dele resultantes, ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Barbacena, ________ de ____________________ de 2020 

 

 

 

Luís Álvaro Abrantes Campos  

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

Marcilene Dornelas de Araújo 

SESAP/FMS 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- Nome:__________________________ 

       CPF:  

2- Nome: _________________________  

        CPF: 

 


