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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO 

Processo Administrativo nº 2019.018392 
 

I. PREÂMBULO 

I.I. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a SECRETARIA MUNICIPAL 

SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através de seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal 
nº 0392, de 01 de abril de 2019, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Estadual 
nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, torna público para 
conhecimento dos interessados o CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de “CREDENCIAMENTO 
PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS 
ANESTÉSICOS, nos termos e condições estabelecidas no presente instrumento de Chamamento”.  

 
I.1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: 19/12/2019 À 15/01/2020, HORÁRIO: DAS 08H ÁS 12H E DAS 14H ÀS 

18H. 
I.2. LOCAL: Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde, localizada Av. Pernambuco, 

n°.1345, centro, Gurupi/TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081, Gurupi - TO, 
Comissão Especial de Credenciamento - COMEC. 

 
II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 

II.1. O Presente Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no 
seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 

 
II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 

8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF; 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO; 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO; 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO  

ANEXO VII  - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO; 

ANEXO VIII  MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

III. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 

III.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 
tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data do credenciamento. 

 
III.2. Os interessados poderão impugnar os termos editalícios quanto às falhas ou irregularidades que o 

viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a data do credenciamento. 
 
III.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o interessado que não 

o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
III.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do 

credenciamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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III.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida ao (à) Presidente da Comissão Especial de 

Credenciamento, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h na Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde, na Av. Pernambuco, n°1345, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.410-040, 
telefone: (63) 3315-0081, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

 

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 
pertinente, devidamente autenticada (Documento de identificação (R.G) e Cadastro Nacional de Pessoa 
Física (C.P.F), e instruída com o número deste Chamamento Público e do respectivo Processo 
Administrativo;  
 

b) Estar devidamente assinada pelo interessado ou procurador, hipótese em que deverá ser anexado o 
instrumento procuratório, se for o caso. 

 
III.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 

III.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 
 
III.8. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até o 

2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o credenciamento, mediante provocação por escrito 
dos interessados, permanecendo a Comissão Especial de Credenciamento à disposição para esclarecê-las 
e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas na Secretaria Municipal de 
Saúde, na Av. Pernambuco, n°1345, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081, e-
mail: comecsaudegpi@hotmail.com.   

 
III.9. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 

exclusivo critério pela Comissão Especial de Credenciamento – COMEC. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na internet no 
site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/.  

 
III.10. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Especial de 

Credenciamento, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3315 - 0081.   
 
III.11. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 
IV. DA PUBLICIDADE DO EDITAL 

IV.1. Este edital é objeto de ampla publicidade sendo publicado no Diário Oficial do Estado-DOE, Diário 
Oficial da União-DOU, no sítio eletrônico da Prefeitura no endereço: www.gurupi.to.gov aba de 
licitações, nos Murais da Administração/Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação. 

 
1. DO OBJETO  

1.1. O presente edital de chamamento público tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS 
OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
1.2. O Presente Credenciamento tem por finalidade a Contratação de Pessoas Jurídicas para a realização de 

a realização de CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, segundo a organização e 
nomenclatura da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais 
(OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS”, de acordo com a descrição da Tabela do SUS na seguinte 
formatação: 

 
1.2.1.   Consultas 

a) Grupo 03 – Procedimentos Clínicos;  
b) Sub Grupo 01 – Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos; 
c) Forma de Organização 01 – Consultas médicas/outros profissionais de nível superior.  

 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov/
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1.2.2. Exames  

a) Grupo 02 – Procedimentos com finalidade diagnóstica;  
b) Sub Grupo 05 – Diagnóstico por Ultrassonografia 
c) Sub Grupo 11 – Métodos diagnósticos em especialidades; 
d) Forma de Organização 02 – Ultra-sonografias dos demais Sistemas 
e) Forma de Organização 06 – Diagnóstico em oftalmologia; 

 
1.2.3. Cirurgias 

a) Grupo 04 – Procedimentos Cirúrgicos;  
b) Sub Grupo 05 – Cirurgia do aparelho da visão; 
c) Forma de Organização 01 – Pálpebras e vias lacrimais; 
d) Forma de Organização 02 – Músculos oculomotores; 
e) Forma de Organização 03 – Corpo vítreo, retina, coroide e esclera; 
f) Forma de Organização 04 – Cavidade orbitária e globo ocular; e 
g) Forma de Organização 05 – Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino. 

 
1.3.  Serão disponibilizados os seguintes Procedimentos: 

a) Consultas de Especialidades Oftalmologia – Grupo 03 – Sub Grupo 01; 

b) Exames Oftalmológicos – Grupo 02 – Sub Grupo 11 

c) Cirurgias Oftalmológicas - Grupo 04 – Sub Grupo 05. 
 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de 
procedimentos aplicável às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação 
múltipla e simultânea de interessados, tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

 
2.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionar serviços especializados de 

qualificação profissional, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 

 2.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos 
casos em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento 
Público com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, 
garantindo o tratamento igualitário a todos os interessados que preencham as exigências estabelecidas 
em regulamento, o que se adéqua perfeitamente à presente demanda. 

 
2.4. O Tribunal de Contas da União inclinou favoravelmente para a utilização Credenciamento no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS. A 4ª SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) do Ministério da 
Indústria Comércio Exterior e Serviço, aponta as características enumeradas pela doutrina para 
possibilitar a seleção de prestadores de serviço utilizando o instituto do credenciamento e demonstra 
que os serviços públicos de saúde se enquadram nestas características, como por exemplo: preço de 
mercado razoavelmente uniforme, impessoalidade na definição da demanda, níveis técnicos da 
atividade bastante regulamentados ou de fácil verificação. 

 
2.5. Informa ainda que, o credenciamento é um procedimento amplamente utilizado no âmbito do SUS. Em 

diversas oportunidades, o Tribunal se deparou com a realização de credenciamento por parte de estados 
e municípios, não tendo apontado ressalvas quanto à possibilidade de utilização desse tipo de 
procedimento (Acórdãos 295/2011-Plenário, 1.078/2011-Plenário, 528/2011-2ª Câmara, dentre diversos 
outros). 

 
2.6. O principal objetivo é assegurar a legalidade e impessoalidade na Contratação Empresas com notória 

especialização para prestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento 
específico para as áreas de qualificação, e assim atender as necessidades do projeto 
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2.7. O Sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a 

Lei Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 2015, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Norma 
Regulamentadora 32 - NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria nº 920, de 
15 de dezembro de 2011, Portaria nº 288, de 19 de maio de 2008, Portaria nº 419, de 23 de fevereiro de 
2018, Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Portaria GM/MS nº 399/2006, Portaria GM/MS nº 
1.034/2010, Constituição Federal de 1988. 

 
3. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E ADMISSÃO DO USUÁRIO  
3.1. A execução dos serviços esta condicionada ao Credenciamento devidamente homologado, sendo 

necessário o respectivo cadastramento do credenciado junto a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde e posteriormente pelo Instrumento Contratual; devendo ser observado o disposto no 
item 6 do Termo de Referência – Anexo I e na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato – Anexo VI, ambos 
integrantes do Edital.  

 
3.2. Descrição dos Serviços e Distribuição dos Procedimentos entre as Empresas Contratadas 
3.2.1. As Credenciadas disponibilizarão: logística diária de consultas, exames e cirurgias pelos profissionais 

integrantes das Credenciadas, para o processamento dos exames da atenção primária, e secundária, 
Urgência e Emergência em local próprio, o qual deverá conter estrutura física e operacional compatíveis 
com o objeto deste Termo de Referência; devendo ser observado o disposto no item 7 do Termo de Referência 
– Anexo I e na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato – Anexo VI, ambos integrantes do Edital. 

 
3.3. Das Condições Mínimas do Local de Funcionamento 

3.3.1. Caberá à Credenciante determinar metas físicas, qualitativas e assistenciais a serem cumpridas; o 
volume de prestação de serviços; a humanização do atendimento; a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados à população e outros fatores que tornem o serviço um efetivo instrumento na garantia de acesso 
ao Sistema Único de Saúde (SUS); devendo ser observado o disposto no item 8 do Termo de Referência – 
Anexo I e na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato – Anexo VI, ambos integrantes do Edital.  

 
3.4. Da Entrega dos Laudos e dos Sistemas de Controles / Monitoramento e Comunicação 

3.4.1. A entrega dos laudos deverá ser feita pelas Credenciadas ao paciente para encaminhamento junto a 
Credenciante; assim como as Credenciadas deverão disponibilizar sistema de gerenciamento em suas 
unidades, sendo que o referido sistema de gerenciamento de consultas, exames e cirurgias deve 
contemplar ferramentas, cujas especificações devem observar o disposto nos itens 9 e 10 do Termo de 
Referência – Anexo I e na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato – Anexo VI, ambos integrantes do Edital.  

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos previstos na dotação 

orçamentária:  
 

   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 33.90.39  
   Fonte: 0401 
 

   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 339039  
   Fonte: 0040 
 

4.2. Por força do artigo 26 da Lei nº 8080/90, os preços são previamente fixados pelo Gestor do SUS, com 
base na Tabela SUS do Ministério da Saúde, no valor atual estabelecido pela Tabela SUS. 

 
4.3. Os preços são fixados pelo SUS, havendo necessidade de complementação deverá ser aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 
 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 

5.1. O quadro abaixo ilustra os exames necessários para o atendimento.  
 

Consultas, Exames e Cirurgias Oftalmológicas Unid. Quant. 

Item Cód. Procedimento   

1 7421 Cirurgias Oftalmológicas - Grupo 04 – Sub Grupo 05 SV 01 
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2 15321 Consultas de Especialidades Oftalmologia – Grupo 03 – Sub Grupo 01 SV 01 

3 17178 Exames Oftalmológicos – Grupo 02 – Sub Grupo 11 SV 01 

 

5.2. Os procedimentos listados nas especificações descritas acima, e seus respectivos valores devem ser 
extraídos da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OMP) do 
Sistema Único de Saúde – SUS”, que está disponível em anexo nos autos, bem como no site: 
“http://sigtap.datasus.gov.br”. 
 
6. DA REMUNERAÇÃO 
6.1. O Credenciado receberá de acordo com o que segue: 

6.1.1. As Empresas Credenciadas receberão conforme determina a Portaria GM/MS Nº 1.034, de 05 de maio 
de 2010, na qual dispõe, em seu art. 9°, II, que para efeito de remuneração, os serviços contratados 
deverão utilizar como referência a Tabela de Procedimentos SUS. 

 
7. DA DATA E DO LOCAL DE CREDENCIAMENTO  
7.1 As pessoas jurídicas que desejarem participar do processo de credenciamento deverão inscrever-se de 

forma presencial, junto a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Av. Pernambuco, 

n°.1345, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081. 
 
7.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário, que será disponibilizado no ato da 

inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o preenchimento de informações 
diversas tais como: Nome/Razão Social, CNPJ, endereço, dados da Pessoa Responsável pela empresa, 
Área de Atuação, Telefone 01, Telefone 02, E-mail, dentre outras. 

 
7.3. As inscrições somente serão consideradas efetivadas com a devida apresentação da documentação 

completa exigida nos itens 11 e 12 do presente instrumento. 
 
7.4. Concluída a etapa de inscrição não será autorizada qualquer alteração ou inserção de outro documento, 

bem como a alteração da área de atuação pretendida ou a inclusão de nova opção diversa daquela 
originalmente cadastrada em nome da empresa no ato de sua inscrição. Entretanto, caso todos os 
participantes inscritos em cada módulo sejam inabilitados, a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde poderá fixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 
conforme prevê o artigo 48, §3º da Lei 8666/93. 

 
8. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
8.1. Poderão participar deste procedimento as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto deste 

Credenciamento que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação 
jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, qualificação técnica, dentre outras constantes neste 
Edital e seus Anexos. 

 
8.2. Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 
 
8.3. É vedado participar do presente Credenciamento as empresas: 
 
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com 
suspensão       do       direito       de       licitar        e        contratar        com        a        Administração Pública 
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei 
nº 8.666/93; 
c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que 
seja sua forma de constituição; 
d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo 
procedimento de credenciamento; 
c) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste credenciamento; 
d) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
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diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 
f) Estrangeiras que não funcionem no País; 
g) Ainda não poderão participar deste Credenciamento, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou 
código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste 
Credenciamento. 
 
8.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa participante. A não 

observância das vedações contidas neste item é de inteira responsabilidade do participante que, pelo 
descumprimento, se sujeita à pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, 
conforme legislação vigente. 

 
8.4. A participação neste procedimento de credenciamento implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
8.5. Não poderão se inscrever servidores pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta. 
 
9. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  
9.1. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado, contendo na parte 

externa/frente os seguintes dados:  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI – TO. 

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO – COMEC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 

CREDENCIAMENTO PROFISSIONAIS INSTRUTORES DE CURSO. CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO 

INTERESSADO: (NOME/RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

E-MAIL:  

 
9.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia 

autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por 
cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da 
Comissão Especial de Credenciamento - COMEC: 

 
10. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
10.1. Preenchimento do formulário de inscrição (Anexo VII). 
 
10.2. Documentos de Comprovação de nível superior (graduação especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado) deverão estar de acordo com o descrito no Artigo 48 da Lei Federal n° 9.394/1996. 
 
10.2.1. A Documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 
 

a) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

b) Contrato social e respectivas alterações ou consolidação contratual (onde constem todas as alterações 
contratuais), inscrito ou registrado no órgão competente (Junta Comercial, Cartório ou OAB e 
Conselho de Classe, quando for o caso);  

c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

d) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Ministério da Fazenda; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), estadual e municipal, na forma da lei; 

f) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos 
documentos; 



 
 

7 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Pernambuco, n°.1345, centro, Gurupi/TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081 

 

             
Edital Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de 
Negativa, no prazo de validade nos termos da lei; 

h) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, 
CPF, carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, 
quando for o caso e documento que comprove o vínculo empregatício;  

i) Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, RG e CPF 
do responsável técnico pelo serviço a ser contratado e documento que comprove o vínculo 
empregatício;  

j) Comprovação de Controle de Qualidade pelas respectivas sociedades científicas (certificações);  

k) Certificado ou declaração referente às experiências relatadas, fornecido pelos Contratantes do serviço, 
apresentado em papel timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua 
emissão, função que exerce comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço 
prestado, período, resultado obtido e nome do prestador de serviços); 

l) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e 
especialidades: cópia simples (frente e verso) de diploma, certificado, declaração emitida pela 
instituição de ensino; 

m) Apresentar alvará de localização e funcionamento valido e vigente e alvará sanitário do 
estabelecimento de saúde. 

 
11. DAS DECLARAÇÕES 
 
11.1. Pessoa Jurídica 
a) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo (Anexo II); 

b) Declaração de plena aceitação dos valores apresentados neste edital e seus anexos, conforme modelo 
(Anexo III). 

c) Declaração sob as penalidades cabíveis, à inexistência de fatos impeditivos da habilitação, suspensão 
temporária de participação em licitação e ou impedimento em contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo IV). 

d) Declaração de não pertencer ao quadro de servidores da Administração Pública (Anexo V). 
 
12. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

12.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos 
dos inscritos, será realizada pela Comissão Especial de Credenciamento – COMEC que será composta por 
08 (oito) membros, todos servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 
Cidade de Gurupi/TO, nomeados pela Portaria nº 003/2019 de 25 de novembro de 2019, cuja atuação dar-
se-á em estrita observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

 

12.2. A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC irá analisar a documentação apresentada no prazo 
de 30 (trinta) dias úteis, os selecionados serão convocados através do endereço eletrônico e-mail fornecido 
e site da Prefeitura Municipal de Gurupi.   

 
12.3. Da Seleção e dos Critérios: 

a) Apresentar documentação que comprove qualificação técnica, capacidade operacional e quantidade 
suficiente de profissionais que executarão as atividades uma vez que não poderão subcontratar os 
serviços em sendo Pessoa Jurídica.  
 

b) A não observância de qualquer do critério levará o interessado à eliminação da participação no 
processo. 

 
12.3. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
 
12.4. Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, a Comissão Especial de Avaliação 

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde disponibilizará o resultado, 
por ordem de classificação, no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e no Diário Oficial do Estado.  
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12.5. Após a divulgação do resultado, as empresas não habilitadas ao rol de credenciados, poderão recorrer 

do resultado publicado no Diário Oficial do Estado, em relação à avaliação da documentação enviada no 
ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente fundamentadas, o recurso deverá ser interposto 
de forma presencial, junto a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação no DOE. 

 
12.5.1. Havendo interposição de recurso, a e Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

comunicará aos demais participantes que poderão apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

 
12.5.2. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de 

Credenciamento – COMEC, que terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise. 
 
12.5.3. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo 

motivo. 
 
12.5.4. Decididos em todas as instâncias administrativas os recursos interpostos, o resultado será 

homologado pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e publicado no Diário 
Oficial do Estado e no site da Prefeitura Municipal de Gurupi.   

 
12.5.5. As pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Termo de Referência serão 

consideradas habilitadas no processo de CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, 
ficando estabelecido que as contratações para prestação do serviço, somente serão efetivadas em 
observação aos critérios de necessidade dos serviços, de conveniência administrativa e, em especial, aos 
limites da disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde. 

 
12.5.6. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente 

ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas, ou de parentesco 
com os proponentes. 

 
13. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
13.1. Após a divulgação do resultado preliminar, os profissionais não habilitados ao rol de credenciados, 

poderão recorrer do resultado publicado no Diário Oficial, em relação à avaliação da documentação 
enviada no ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente fundamentadas. O recurso deverá 
ser interposto de forma presencial, na Secretaria Municipal de Saúde /Fundo Municipal de Saúde, 
localizada Av. Pernambuco, n°.1345, centro, Gurupi/TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação no 
Diário Oficial do Estado (DOE), no período de 08h às 12h e de 14h às 18h. 

 
13.2. Havendo interposição de recurso, a e Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

comunicará aos demais participantes que poderão apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

 
13.3. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo 

motivo. 
 
13.4. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
 
13.5. É assegurado ao Proponente obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, arcando somente com os devidos custos. 
 
13.6. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de 

Credenciamento - COMEC, que terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise, podendo reformar a 
sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, ao Sr. Secretário da pasta responsável 
pela parceria, com as informações necessárias à decisão final. 
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13.7. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo Secretario da Pasta responsável. A motivação deve 
ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato 
decisório. 

 
13.8. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 
 
13.9. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e 

expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 
processo de seleção. 

 
13.10. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.11. Tanto os recursos quanto às decisões recursais proferidas serão disponibilizados no sítio da Prefeitura 

Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). 
 
13.12. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recursos, constatando-

se o atendimento pleno às exigências do Edital, a Secretaria Municipal de Saúde /Fundo Municipal de 
Saúde, disponibilizará o Resultado Final no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e publicará o extrato 
do resultado no Diário Oficial do Estado/Diário Oficial da União. 

 
14. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

14.1. Após a publicação do Resultado Final, o processo de credenciamento será encaminhado à apreciação 
da Procuradoria Jurídica do Município e do Controle Interno, após análises favoráveis, será o processo 
remetido à Autoridade competente para homologação do Procedimento referente ao Chamamento 
Público e Adjudicação dos itens/objeto do Chamamento aos credenciados, caso esteja de acordo, 
devendo o Termo de Homologação e Adjudicação ser disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal 
de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) e seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado/Diário Oficial 
da União.  

 
14.2. As pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Edital serão consideradas habilitadas no 

processo de CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, ficando estabelecido que as 
contratações para prestação do serviço somente serão efetivadas em observação aos critérios de 
necessidade dos serviços, de conveniência administrativa e, em especial, aos limites da disponibilidade 
orçamentária e financeira da Secretária Municipal de Saúde /Fundo Municipal de Saúde. 

 
14.3. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente 

ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas, ou de 
parentesco com os proponentes. 

 
15. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

15.1.  A partir da data de vigência do Chamamento Público, que dar-se-á após a homologação, as pessoas 
jurídicas devidamente credenciadas a prestarem os serviços receberão um Termo de Credenciamento da 
Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde, onde ela se torna habilitada junto ao Município 
para executar os serviços de CONSULTAS, EXAMES E CIRUGIAS OFTALMOLÓGICAS, desde que 
autorizado conforme as especificações constantes no Termo de Referência. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
16.1. Caberá a Credenciante, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e/ou constantes do presente 

Termo de Referência: 
 
16.2. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome 

completo e legível do paciente, número de prontuário, idade, local para a entrega do resultado. Este 
deverá estar assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro solicitante.  

 
16.3. Garantir que quando o paciente estiver com alguma amostra pendente essa informação seja 

repassada a Credenciado. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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16.4. Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos resultados 

dos Exames entregues pelas Credenciadas, especialmente, mas não se limitando, às regras 
constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, respondendo integralmente por quaisquer 
prejuízos ocasionados às Credenciadas e aos pacientes, pela inobservância dessa obrigação, inclusive 
após o encerramento da vigência do presente instrumento. 

 
16.5. Designar supervisores, preferencialmente de nível superior, com objetivo de gerenciar e 

supervisionar as atividades prestadas pelas Credenciadas. São tarefas do Supervisor: 
 
16.5.1. Acompanhar periodicamente as requisições de consultas, exames e cirurgias, para avaliar, intervir 

na realização dos mesmos de modo a garantir a entrega dos laudos e prestação dos serviços nos 
tempos previstos e na qualidade esperada. 

 
16.5.2. Acompanhar e garantir que as requisições de exames devem ser preenchidas em formulário padrão 

da Credenciante, com informações claras elegíveis. 

 
16.5.3. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome 

legível do paciente, número de prontuário, número da carteira de identidade (se menor, a identidade 
do responsável), idade, data de nascimento, cartão nacional do SUS, endereço, CEP e local para a 
entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico solicitante ou enfermeiro 
solicitante. 

 
16.5.4. Informar às Credenciadas, nomes e telefones dos supervisores, bem como o dos médicos chefes de 

equipe das Unidades. 
 
16.5.5. Elaborar lista de verificação para a avaliação do serviço prestado, tanto na fase de implantação 

quanto na de implementação, contemplando fluxos de informação, fluxos de entrega, realização e 
liberação de resultado, qualidade no processamento dos exames, quantidade de exames realizados, 
tempo de entrega de resultados e quantidade de emissão de 2º via de laudos. 

 
16.5.7. Entregar às Credenciadas os documentos, necessários à obtenção de autorizações e licenças das 

atividades objeto do presente contrato no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de 
assinatura do instrumento contratual. 

  
16.6. A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, além das obrigações consideradas 

contidas neste Termo de Referência por determinação legal, obriga-se a: 
 
a) Publicar a lista dos credenciados no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, no Mural e no site 

Oficial da Prefeitura; 
b) Publicar o resumo do Termo de Credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei 

federal 8.666/93; 
c) Transmitir às pessoas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do 

presente Termo, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, 
as falhas detectadas e comunicar às Credenciadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Referência, o pagamento devido às Credenciadas oriundos 
do serviço prestado; 

f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Credenciadas, recusando-as quando inexatas e/ou 
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após 
a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado 
esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual; 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
17.1. Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos dos Programas de Controle de 

Qualidade a fim de possibilitar a obtenção das certificações. 
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17.1.1 A Credenciada deverá apresentar até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente, as agendas/escalas 

fixas considerando o quantitativo de contrato de cada especialidade/consulta/exames/cirurgias 
contratada para agendamento do próximo mês. 

 
17.1.2 Para atendimento de Urgência e Emergência a Credenciada deverá disponibilizar em sua agenda 

um percentual de 10% (dez por cento) ao mês.  
 
17.1.2 A Credenciada deverá registrar todos os usuários atendidos, devendo manter atualizadas as 

informações diariamente ou ao fim de cada semana de atendimento. A confirmação do atendimento 
pela Credenciada deverá ser realizada somente após os usuários serem efetivamente atendidos e 
finalizados o atendimento, vez que poderá ocorrer interrupção na realização da consulta no dia 
agendado, por motivos diversos, inclusive inerentes às condições físicas e psíquicas do próprio 
paciente. 

 
17.1.3 A Credenciada deverá ter Programa de Controle de Qualidade ou Certificado de Acreditação, 

orientado e emitido por organizações/instituições legalmente habilitadas. 
 
17.3. A Credenciada, para fiel atendimento do objeto do presente Termo de Referência, manterá em 

perfeito estado de funcionamento, manutenção e desempenho, os equipamentos utilizados na execução 
dos serviços, obedecendo todas as normas aplicáveis. 

 
17.4. A Credenciada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos reguladores, 

preservando sua habilitação para prestação dos serviços objeto do presente contrato e comprovar 
anualmente o vínculo de seus empregados junto a estes órgãos. 

 
17.5. A Credenciada deverá prestar os serviços a serem contratados dentro dos rigorosos padrões de 

qualidade e obedecendo as indicações técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, 
inclusive, registro nos órgãos competentes. 

 
17.6. A Credenciada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a legislação vigente 

incidente sobre o objeto do credenciamento, em especial. Os técnicos que prestarão os serviços deverão 
usar crachá de identificação. 

 
17.7. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina e 

demais regulamentos em vigor no local de trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e 
encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, 
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço. 

 
17.8. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Credenciante, os serviços que, a critério desta, não 

tenham sido bem executados ou que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução. 

 
17.9. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho (NR). 
 
17.10. Manter durante toda a execução do contrato, em contabilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 
 
17.11. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Credenciamento, em 
especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 
17.12. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 

Credenciante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do 
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 
17.13. A inadimplência da Credenciada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 

transfere à Credenciante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
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17.14. Permitir fiscalização, por parte da Credenciante com pré-agendamento, para a vistoria dos serviços 

e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom 
andamento do(s) serviço(s). 

 
17.15. Disponibilizar equipe devidamente treinada, capacitada e habilitada para a execução dos Serviços 

de Apoio Diagnóstico, responsabilizando-se pela gestão técnica dos serviços que prestar, bem como 
pelos atos de seus profissionais, além de indicar um profissional para a função de Responsabilidade 
Técnica junto à Vigilância Sanitária. 

 

17.16. Garantir que os equipamentos, insumos e materiais serão suficientes ao bom funcionamento à 
unidade, para a realização dos Serviços de Consultas, Exames e Cirurgias, mediante as necessidades da 
Credenciante. 

 
17.17. Todas as consultas às atividades da Credenciada estarão disponibilizadas ao Complexo Regulador 

da Credenciante. 
 
17.18. A Credenciada se submeterá às normas vigentes da Credenciante e do Ministério da Saúde, bem 

como outras que vierem a ser editadas, quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação e realização 
de consultas, exames e cirurgias subsequentes, o local de revisão das contas ambulatoriais e outros 
procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários das unidades de saúde. 

 
17.19. A Credenciada se obriga a informar aos responsáveis pelas unidades de Saúde os nomes e telefones 

(incluindo celular) dos supervisores das unidades, além do número de celular dos plantonistas para os 
atendimentos de Urgência e Emergência. 

 
17.20. A Credenciada deverá ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS, 

onde os resíduos provenientes dos exames e cirurgias sejam descartados em lixeiras devidamente 
apropriadas, com saco, tampa, pedal e identificação (sinalização) do resíduo descartado, atendendo 
aos parâmetros referenciados na NBR 9191/2002 da ABNT, NBR 7.500/2017 da ABNT, Resolução RDC 
ANVISA n°306/2004 e Resolução CONAMA n° 358/2005 que dispõe sobre os resíduos sólidos e sua 
classificação: 

 
17.20.1. GRUPO A – RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 
17.20.2.  GRUPOS B – RESÍDUOS QUÍMICOS 
17.20.3.  GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 
17.20.4.  GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS  
17.20.5.  GRUPO E – RESÍDUOS PERFUROCORTANTES OU ESCACRIFICANTES 

 
17.21. A Credenciada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por motivos de falta de 

insumos/equipamentos transporte ou recursos humanos. A Credenciada deverá ter recursos 
sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade. Salvo na ocorrência de caso fortuito ou por 
motivo de força maior, greve, etc. que a impeça de executar os serviços. 

 
17.22. A Credenciada deverá relatar à Credenciante toda e qualquer irregularidade observada em suas 

instalações, que cause alterações temporárias e imediatas e, consequentemente, da oferta de serviços, 
seja de caráter humano ou material, de forma a providenciar o afastamento dos profissionais 
responsáveis pelas agendas que estiverem impedidas, evitando assim problemas no fluxo de 
encaminhamento. Esta informação deve ser feita de forma imediata, por e-mail ou telefone ao usuário, à 
Central de Regulação da Credenciante. 

 
17.23. Compete à Credenciada implantar formulários e processos para elaboração de POP’s a garantia da 

qualidade. 
 
17.24. A Credenciada deverá participar de controle de qualidade interno e externo (CIQ/CEQ), atingindo 

desempenho ótimo na avaliação anual destes. 
 
17.25. É responsabilidade da credenciada realizar a calibração de equipamentos. 
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17.26. A Credenciada deverá realizar auditorias internas. 
 
17.27. Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 

17.28. Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), compatível com a 
complexidade dos serviços credenciados. 

17.29. As Credenciadas, além das obrigações contidas neste Termo, das cabíveis por determinação legal, 
obrigar-se-á: 

a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os 
requisitos e apresentar a documentação exigida; 

b) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora 
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência, (art. 55, 
inciso XIII, da Lei 8.666/93); 

c) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a 
credenciante exige e descreve no Termo de Referência; 

d) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus 
prepostos causados a credenciante ou a terceiros, em decorrência da execução das consultas, exames e 
cirurgias realizados em desacordo com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com 
erro grosseiro causado por negligência, imprudência, ou imperícia das credenciadas, reservando-se no 
direito de descontar quaisquer créditos do (a) Credenciado (o), a importância necessária ao 
ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos; 

e) Assumir os custos e gastos referentes a consultas, exames e/ou cirurgias feitas sem que tal 
procedimento tenha sido previamente autorizado por escrito pela credenciante; 

f) Proceder no agendamento para a realização de consultas e exames, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
e para as cirurgias prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Nos casos de Urgência e Emergência 

deverá ocorrer de forma imediata, conforme solicitação da credenciante; 
g) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 

 
17.30. É vedado ao (a) Contrato (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso 

prévio e dentro do prazo pré-estabelecido. 
 
18. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 
18.1. O presente Credenciamento terá vigência de 02 (dois) anos, contados a partir do quinto dia útil de sua 

publicação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, observada a disponibilidade 
orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da administração pública. 

 
18.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a Credenciante, até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º8.666/1993, a Credenciada deve 
apresentar comprovação de regularidade nos termos exigidos no item 19 do Termo de Referência. 

 
18.3. A Comissão Especial de Credenciamento ficará, entre os dias 19/12/2019 a 10/01/2020, para 

recebimento da documentação da primeira fase do credenciamento. Após esse período, dentro da 
vigência do credenciamento, todas as empresas aptas e não credenciadas, caso queiram, deverão buscar 
informações junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para credenciar-se. 

 

19. DO CONTRATO         
19.1 Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, sendo o 

processo de credenciamento encaminhado à apreciação da Procuradoria Jurídica do Município e do 
Controle Interno da Secretaria Municipal de Saúde, após análises favoráveis, será o processo remetido à 
Autoridade competente para adjudicação e homologação. 

 

19.2 Concluído e homologado o credenciamento, a pessoa física ou jurídica será convocada para celebrar o 
Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta de contrato constante no Anexo II deste Edital, de 
acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde.  
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19.3 O Credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação para tal, através 
de correio eletrônico ou notificação pessoal. 

 
19.4 A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu 
imediato cancelamento, sem prejuízo para o município de Gurupi. 
 
19.5 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a CONTRATANTE, até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

19.6 Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a assinatura do 
Contrato decorrer lapso temporal superior a 90 (noventa) dias, o Credenciado deverá, para assinatura do 
referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas para o Credenciamento e 
apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que porventura estiver com prazo 
de validade expirado. 
 
20. DA SUBCONTRATAÇÃO 
20.1 O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipótese, não 

poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação 
da contratada com terceiros, sem autorização prévia da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive rescisão contratual.  

20.2 Em caso de subcontratação, autorizada pela Administração, esta deverá ocorrer preferencialmente, 
com microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar nº 
123/2006.   

 
20.3 A subcontratação que trata o item anterior não poderá exceder 20% (vinte por cento) do valor total do 

objeto do contrato. Permanecendo às expensas e riscos da parte Contratada, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais condicionadas no contrato firmado. 

 
20.4 No caso de subcontratação permanecerá íntegra e inalterada a responsabilidade do Contratado, pelo 

integral cumprimento de todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos e execução do objeto 
contratado, como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para a Contratante 
nenhuma exceção, restrição, alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao 
subcontratado ou que este tenha contra ele. 

 
20.5 Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, tributário ou 

responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, será imputada ou se 
comunicará à Contratante. 

 
20.6 Em casos de subcontratação para a execução dos serviços expressamente permitidos, a Contratada 

exigirá dos eventuais subcontratados, no que couber, os mesmos requisitos que foram exigidos no 
procedimento de credenciamento. 

 
21. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO    

21.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 

 
22. DA RESCISAO CONTRATUAL     

22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, o qual ficará rescindido de pleno 
direito, se houver ocorrência de uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 
8.666/93. 

 
 22.2. A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o Credenciado, justificadamente, 

informar com antecedência mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, informar a 
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Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, que pretende desistir realização das 
atividades, antes do início da execução do objeto. 

 
23. DA FORMA DE PAGAMENTO  
23.1. O pagamento do serviço será efetuado para cada procedimento realizado, conforme determinado na 

Tabela SUS remuneratório, sendo considerados apenas os procedimentos realizados dentro dos padrões 
de qualidade exigidos neste Edital e seus anexos. Mediante apresentação mensal, de forma eletrônica (pen 
drive, e-mail ou CD) dos dados de produção preenchidos no BPA (Boletim de Produção Ambulatorial), 
fornecido gratuitamente pelo DATA SUS, acompanhado da nota fiscal correspondente, do relatório 
detalhado e dos pedidos de exames. O pagamento ocorrerá através de Ordem Bancária na conta corrente 
do Contratado, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao 
Prestador de Serviço, e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o Atesto de Recebimento do objeto, 
conforme descrito no item 21 do Termo de Referência - Anexo 1 deste Edital. 

 
24. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

24.1. A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde será reservada o direito de exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre a execução dos serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora 
designado. 

 
24.2. Para a fiscalização do contrato a ser firmado fica designada o Servidor Senhor Dirceu Vieira Borges, 

Cargo: Chefe da Central de Processamento de Dados, telefone: (63) 3316-1404, em conformidade com o 
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.3. Se constatada pela fiscalização que o serviço está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo 
que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido, poderá ordenar a 
suspensão dos serviços, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores dos serviços estejam 
sujeitos. 

 
24.4. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Contratados (as), inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), 
ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da 
Contratada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços. 

 
25. DAS SANÇÕES  

25.1. À Credenciada poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) legais cabíveis, além das responsabilidades 
por perdas e danos, observando-se rigorosamente as condições estabelecidas no Termo de 
Credenciamento, Contrato, no Termo de Referência e no Edital do Chamamento Público, sujeitando-se 
ainda às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93. 

 
25.2. A inobservância, pelo Credenciado/Contratado, de cláusula ou obrigações constantes do contrato, ou 

de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a Administração Pública a 
aplicar, em cada caso, as seguintes penalidades contratuais: 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da obrigação; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução 
parcial, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 
c) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste credenciamento, até 
no máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, 
conforme alínea anterior; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública de 
modo geral, do Município de Gurupi-TO pelo prazo que for fixado pela Administração em função da 
natureza e a gravidade da falta cometida, respeitados os limites legais; 
e) Suspensão definitiva dos serviços; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerado, para 
tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 
 
25.3. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Caso o Credenciado/contratado não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 
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prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que 
seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 
25.4. As multas e penalidades serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde mediante respectivo 
processo administrativo, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
25.5. Pela inobservância do disposto no Edital, Termo de Credenciamento e Contrato, poderá haver a 

incidência das penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, observado o devido processo e amplo direito de defesa. 

 
25.6. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que apresentar documento fraudado ou falsa 

declaração para fins de habilitação neste processo de credenciamento. 
 
25.7. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a 

situação como as circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro do devido processo legal. 
 
25.8. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da Administração 

Pública de exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da 
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente de 
responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 

 
26. DO DESCREDENCIAMENTO  
26.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei 

8.666/93. 
 
26.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido do Credenciado, quando comprovar que está impossibilitada 

de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
 
26.3. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito a Secretaria 

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
26.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do Contrato que será 

formalizado, a execução irregular ou insatisfatória dos serviços, a não manutenção da regularidade 
fiscal durante a vigência do credenciamento e do contrato, será motivo para o descredenciamento e 
consequente rescisão contratual. 

 
26.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, para dirimir as dúvidas e os casos 

omissos. 
 
 
 

Gurupi/TO, aos 23 dias do mês de dezembro de 2019. 
 
 

 
GUTIERRES BORGES TORQUATO  

Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Municipal da Assistência Social 
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Anexo 1 – Termo de Referência - Chamamento Público nº 006/2019 - Retificação 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO  
Processo Administrativo nº 2019.018392 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 
1. DEMANDANTE 
Demandante: Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 
Responsável: Gutierres Borges Torquato  
Telefone: (63) 3315-0081 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. Em que pese o texto oriundo da Constituição Federal de 1988, do qual dispõe em dispositivo legal, artigo 196, que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; Pautando-nos da Lei 8.080, 
19 de Setembro de 1990 que descreve as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; 

 
2.2. A Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 estabelece as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão, compromisso entre os gestores do SUS em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da 

população; e Estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da Descentralização; Regionalização; Financiamento; 

Planejamento; Programação Pactuada e Integrada - PPI; Regulação; Participação e Controle Social; Gestão do trabalho e Educação na 

Saúde.  

2.3. Desta feita, no que tange a remuneração, esta é regulamentada pela Portaria GM/MS Nº 1.034, de 05 de Maio de 2010, na qual 

dispõe, em seu art. 9°, II, que para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como referência a Tabela de 

Procedimentos SUS. 

2.4. Atualmente o Município de Gurupi, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi/TO, não dispõe de serviço 
próprio de Consultas, Exames e Cirurgias Oftamológicas, sendo assim, entende como necessária e indispensável a realização de 
processo Chamamento Públicas para a contratação desses serviços, que define a lista de procedimentos ofertado a população, no 
âmbito da gestão municipal de saúde.  

 
2.5. O Presente Credenciamento tem por finalidade a Contratação de Pessoas Jurídicas para a realização de a realização de 

CONSULTAS, EXAMES E CIRUGIAS OFTALMOLÓGICAS, segundo a organização e nomenclatura da “Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS”, de acordo com a descrição da 

Tabela do SUS na seguinte formatação:    

Consultas 

a) Grupo 03 – Procedimentos Clínicos;  

b) Sub Grupo 01 – Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos; 

c) Forma de Organização 01 – Consultas médicas/outros profissionais de nível superior.  
Exames 

a) Grupo 02 – Procedimentos com finalidade diagnóstica;  

b) Sub Grupo 05 – Diagnóstico por Ultrassonografia 

c) Sub Grupo 11 – Métodos diagnósticos em especialidades; 

d) Forma de Organização 02 – Ultra-sonografias dos demais Sistemas 

e) Forma de Organização 06 – Diagnóstico em oftalmologia; 
Cirurgias 

a) Grupo 04 – Procedimentos Cirúrgicos;  

b) Sub Grupo 05 – Cirurgia do aparelho da visão; 

c) Forma de Organização 01 – Pálpebras e vias lacrimais; 

d) Forma de Organização 02 – Músculos oculomotores; 

e) Forma de Organização 03 – Corpo vítreo, retina, coroide e esclera; 

f) Forma de Organização 04 – Cavidade orbitária e globo ocular; e 

g) Forma de Organização 05 – Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino. 
 

3. DO OBJETO 
3.1. Constitui objeto deste Termo de Referência é o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO 
PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
4.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de procedimentos aplicável às hipóteses em 

que a satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e simultânea de interessados, tornando inexigível a realização 
do procedimento licitatório. 
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4.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionara prestação de serviços para a realização de Consultas, Exames e 
Cirurgias Oftalmológicas, com fulcro nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 

 
 Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 
 4.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos em que exista 

inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento Público com o objetivo de preservar a lisura, 
transparência e economicidade dos procedimentos, garantindo o tratamento igualitário a todos os interessados que preencham as 
exigências estabelecidas em regulamento, o que se adéqua perfeitamente à presente demanda. 

 
4.4. O Tribunal de Contas da União inclinou favoravelmente para a utilização Credenciamento no âmbito do Sistema Único de Saúde - 

SUS. A 4ª SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviço, aponta as características 
enumeradas pela doutrina para possibilitar a seleção de prestadores de serviço utilizando o instituto do credenciamento e 
demonstra que os serviços públicos de saúde se enquadram nestas características, como por exemplo: preço de mercado 
razoavelmente uniforme, impessoalidade na definição da demanda, níveis técnicos da atividade bastante regulamentados ou de 
fácil verificação. 

 
4.5. Informa ainda que, o credenciamento é um procedimento amplamente utilizado no âmbito do SUS. Em diversas oportunidades, o 

Tribunal se deparou com a realização de credenciamento por parte de estados e municípios, não tendo apontado ressalvas quanto à 
possibilidade de utilização desse tipo de procedimento (Acórdãos 295/2011-Plenário, 1.078/2011-Plenário, 528/2011-2ª Câmara, 
dentre diversos outros). 

 
4.6. O principal objetivo é assegurar a legalidade e impessoalidade na Contratação Empresas com notória especialização para prestar 

serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento específico para as áreas de qualificação, e assim atender as 
necessidades do projeto.  

 
4.7. O Sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a Lei Estadual Nº 2.980, de 08 

de julho de 2015, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Norma Regulamentadora 32 - NR 32 - Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria nº 920, de 15 de dezembro de 2011, Portaria nº 288, de 19 de maio de 2008, Portaria nº 419, 

de 23 de fevereiro de 2018, Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Portaria GM/MS nº 399/2006, Portaria GM/MS nº 1.034/2010, 

Constituição Federal de 1988. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 
5.1. O quadro abaixo ilustra os exames necessários para o atendimento.  
 

Consultas, Exames e Cirurgias Oftalmológicas Unid. Quant. 

Item Cód. Procedimento   

1 15321 Consultas de Especialidades Oftalmologia – Grupo 03 – Sub Grupo 01 SV 01 

2 17178 Exames Oftalmológicos – Grupo 02 – Sub Grupo 11 SV 01 

3 7421 Cirurgias Oftalmológicas - Grupo 04 – Sub Grupo 05 SV 01 

 

Consultas de Especialidades Oftalmologia (Grupo 03- Sub Grupo 01) 

Item Código SUS Descrição Valor SUS 

1.  03.01.01.007-2 Consulta Medica em Atenção Especializada R$ 10,00 

Exames Oftalmológicos (Grupo 02 – Sub Grupo 11) 

2.  02.11.06.001-1 Biometria Ultrassônica (Monocular) R$ 24,24 

3.  02.11.06.002-0 Biomicroscopia de Fundo de Olho  R$12,34 

4.  02.11.06.003-8 Campimetria Computadorizada ou Manual R$40,00 

5.  02.11.06.005-4 Ceratometria R$3,37 

6.  02.11.06.006-2 Curva Diaria de Pressão Ocular CDPO  R$10,11 

7.  02.11.06.007-0 Eltro-Oculografia R$24,24 

8.  02.11.06.008-9 Eletroretinografia R$24,24 

9.  02.11.06.009-7 Estesiometria R$3,37 

10.  02.11.06.010-0 Fundoscopia R$3,37 

11.  02.11.06.011-9 Gonioscopia R$6,74 

12.  02.11.06.012-7 Mapeamento de Retina R$24,24 

13.  02.11.06.013-5 Medida de Ofuscamento e Contraste R$3,37 

14.  02.11.06.014-3 Microscopia Especular de Córnea R$24,24 

15.  02.11.06.015-1 Potencial de Acuidade Visual R$ 3,37 

16.  02.11.06.016-0 Potencial Visual Evocado R$24,24 

17.  02.11.06.017-8 Retinografia Colorida Binocular R$24,68 

18.  02.11.06.018-6 Teste de Provocação de Glaucoma R$6,74 

19.  02.11.06.021-6 Teste de Schirmer R$3,37 

20.  02.11.06.022-4 Teste de Visão de Cores R$3,37 

21.  02.11.06.023-2 Teste Ortóptico R$12,34 

22.  02.11.06.024-0 Teste P/ Adaptação de Lente de Contato R$12,34 

23.  02.11.06.025-9 Tonometria R$3,37 
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24.  02.11.06.026-7 Topografia Computadorizada de Córnea R$ 24,24 

25.  02.11.06.028-3 Tomografia de Coerência Óptica R$48,00 

26.  02.05.02.002-0 Paquimetria Ultrassônica R$14,81 

27.  02.05.02.008-9 Ultrassonografia de Globo Ocular/Orbita R$24,20 

Cirurgias Oftalmológicas (Grupo 04- Sub Grupo 05) 

28.  04.05.01.001-0 Correção Cirúrgica de Entrópico e Ectrópio R$203,74 

29.  04.05.01.002-8 Correção Cirúrgica de Epicanto e Telecanto R$278,90 

30.  04.05.01.003-6 Dacriocistorrinostomia R$681,87 

31.  04.05.01.004-4 Drenagem de Abscesso de Palpebra R$22,93 

32.  04.05.01.005-2 Epilação a Laser R$45,00 

33.  04.05.01.006-0 Epilação de Cílios R$22,93 

34.  04.05.01.007-9 Exerese de Calázio e Outras Pequenas Lesões  R$78,75 

35.  04.05.01.008-7 Extirpação de Glandula Lagrimal R$577,44 

36.  04.05.01.010-9 Oclusão de Ponto Lacrimal R$19,14 

37.  04.05.01.011-7 Reconstituição de Canal Lacrimal R$689,66 

38.  04.05.01.012-5 Reconstituição de Parcial de Pálpebra  R$311,04 

39.  04.05.01.013-3 Reconstituição Total de Palpebra R$1.138,66 

40.  04.05.01.014-1 Simblefaroplatia R$203,74 

41.  04.05.01.015-0 Sondagem de Canal Lacrimal Sob Anestesia Geral  R$203,73 

42.  04.05.01.016-8 Sondagem de Vias Lacrimais R$22,93 

43.  04.05.01.017-6 Sutura de Pálpebras R$143,99 

44.  04.05.01.018-4 Tratamento Cirúrgico de Blefarocalase R$95,42 

45.  04.05.01.019-2 Tratamento Cirúrgico de Triquiase C/ ou S/ Enxerto R$278,90 

46.  04.05.01.020-6 Punctoplatia R$19,14 

47.  04.05.02.001-5 Correção Cirúrgica de Estrabismo (Acima de 02 Músculos) R$1.160,45 

48.  04.05.02.002-3 Correção Cirúrgica do Estrabismo (Até 02 Músculos) R$815,42 

49.  04.05.03.001-0 Aplicação de Placa Radioativa Episcleral R$1.145,16 

50.  04.05.03.002-9 Biopsia de Tumor Intra Ocular R$ 96,11 

51.  04.05.03.003-7 Crioterapia Ocular R$116,00 

52.  04.05.03.004-5 Fotocoagulação a Laser R$75,15 

53.  04.05.03.005-3 Injeção Intra-Vitreo R$82,28 

54.  04.05.03.007-0 Retinopexia C/ Introflexão Escleral R$1.074,86 

55.  04.05.03.009-6 Sutura de Esclera R$161,19 

56.  04.05.03.010-0 Tratamento Cirúrgico de Deiscência de Sutura R$159,37 

57.  04.05.03.011-8 Tratamento Cirúrgico de Miiase Palpebral R$22,93 

58.  04.05.03.012-6 Tratamento Cirurgico de Neoplasia de Esclera R$259,20 

59.  04.05.03.013-4 Vitrectomia Anterior R$381,08 

60.  04.05.03.014-2 Vitrectromia Posterior R$1.862,63 

61.  04.05.03.015-0 Vitriolise a Yag Laser R$ 54,00 

62.  04.05.03.016-9 Vitrectomia Posterior com Infusão R$2.921,17 

63.  04.05.03.017-7 Vitrectomia Posterior com Infusão R$3.283,41 

64.  04.05.03.018-5 Termoterapia Transpupilar R$743,00 

65.  04.05.03.019-3 Pan-Fotocoagulação de Retina a Laser R$300,60 

66.  04.05.03.020-7 Drenagem de Hemorragia de Coroide R$453,60 

67.  04.05.03.021-5 Retinopexia Pneumática R$389,64 

68.  04.05.03.022-3 Remoção de Óleo de Silicone R$468,60 

69.  04.05.03.023-1 Remoção de Implante Episcleral R$389,64 

70.  04.05.04.001-6 Correção Cirúrgica de Lagoftalmo R$282,09 

71.  04.05.04.002-4 Crioterapia de Tumores Intra-Oculares R$619,17 

72.  04.05.04.004-0 Descompressão de Nervo Optico R$774,35 

73.  04.05.04.005-9 Descompressão de Orbita R$650,66 

74.  04.05.04.006-7 Enucleação de Globo Ocular R$415,58 

75.  04.05.04.007-5 Evisceração de Globo Ocular R$587,52 

76.  04.05.04.008-3 Exenteração de Orbita R$774,35 

77.  04.05.04.009-1 Exerese de Tumor Maligno Intra-Ocular R$650,66 

78.  04.05.04.010.5 Explante de Lente Intra Ocular R$846,19 

79.  04.05.04.013-0 Injeção Retrobulbar/Peribulbar R$22,93 

80.  04.05.04.014-8 Orbitotomia R$619,17 

81.  04.05.04.015-6 Reconstituição de Cavidade Orbitária R$587,51 

82.  04.05.04.016-4 Reconstituição de Parede da Orbita R$730,42 

83.  04.05.04.018-0 Transplante de Periosteo em Escleromalacia R$965,45 

84.  04.05.04.019-9 Tratamento Cirúrgico de Xantelasma R$116,42 

85.  04.05.04.020-2 Tratamento de Ptose Palpebral R$449,44 

86.  04.05.04.021-0 Reposicionamento de Lente Intraocular  R$453,61 

87.  04.05.05.001-1 Capsulectomia Posterior Cirúrgica R$249,85 

88.  04.05.05.002-0 Capsulotomia a Yag Laser R$78,75 

89.  04.05.05.003-8 Cauterização de Cornea R$19,14 
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90.  04.05.05.004-6 Cicloriocoagulação/Diatermia R$ 587,51 

91.  04.05.05.005-4 Ciclodialise R$ 453,41 

92.  04.05.05.006-2 Correção de Astigmatismo Secundário R$815,52 

93.  04.05.05.007-0 Correção Cirúrgica de Hernia de Iris  R$259,20 

94.  04.05.05.008-9 Exerese de Tumor de Conjutura R$82,28 

95.  04.05.05.009-7 Facectomia c/ Implante de Lente Intra-Ocular R$531,60 

96.  04.05.05.010-0 Facectomia s/ Implante de Lente Intra-Ocular R$483,60 

97.  04.05.05.011-9 Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular R$651,60 

98.  04.05.05.012-7 Fototrabeculoplatia a Laser  R$45,00 

99.  04.05.05.013-5 Implante de Protese Anti-Glaucomatosa R$873,61 

100.  04.05.05.014-3 Implante Intra-Estromal R$1.083,55 

101.  04.05.05.015-1 Implante Secundário de Lente Intra-Ocular - Lio R$1.112,83 

102.  04.05.05.016-0 Injeção Subconjuntal/Subtenoniana R$8,24 

103.  04.05.05.017-8 Iridectomia Cirúrgica R$297,46 

104.  04.05.05.018-6 Iridociclectomia  R$619,16 

105.  04.05.05.019-4 Iridotomia a Laser R$45,00 

106.  04.05.05.020-8 Paracentese de Camara Anterior R$82,28 

107.  04.05.05.021-6 Recobrimento Conjuntival R$172,27 

108.  04.05.05.022-4 Roconstituição de Fonix Conjuntival R$436,44 

109.  04.05.05.023-2 Reconstrução de Camara Anterior de Olho R$794,89 

110.  04.05.05.024-0 Retirada de Corpo Estranho da Camara Anterior  R$335,72 

111.  04.05.05.025-9 Retirada de Corpo Estranho da Cornea R$25,00 

112.  04.05.05.026-7 Sinequiolise a Yag Laser R$45,00 

113.  04.05.05.028-3 Substituição de Lente Instra-Ocular  R$544,88 

114.  04.05.05.029-1 Sutura de Conjuntiva  R$82,28 

115.  04.05.05.030-5 Sutura de Cornea R$164,08 

116.  04.05.05.031-3 Topoplatia do Transplante R$965,45 

117.  04.05.05.032-1 Trabeculectomia  R$898,35 

118.  04.05.05.035-6 Tratamento Cirúrgico de Glaucoma Congenito R$1.236,75 

119.  04.05.05.036-4 Tratamento Cirúrgico de Pterígio  R$209,55 

120.  04.05.05.037-2 Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular R$771,60 

121.  04.05.05.038-0 Cirurgia de Catarata Congênita R$895,16 

122.  04.05.05.039-9 Tratamento Cirúrgico de Deiscência de Sutura R$172,12 

123.  04.05.05.040-2 Radiação para Cross Linkig Corneano R$372,72 

 
5.2. Os preços são fixados pelo SUS, havendo necessidade de complementação deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde.  
  
5.3. Os procedimentos listados nas especificações descritas acima, e seus respectivos valores devem ser extraídos da “Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OMP) do Sistema Único de Saúde – SUS”, que está 
disponível em anexo nos autos, bem como no site: “http://sigtap.datasus.gov.br”. 

 
6. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E ADMISSÃO DO USUÁRIO 
6.1. A execução dos serviços está condicionada ao Credenciamento devidamente homologado, sendo necessário o respectivo 

cadastramento do credenciado junto a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e posteriormente pelo 
Instrumento Contratual. 

 
6.2. O local de execução dos serviços será nas instalações indicadas no contrato ou nas dependências das Unidades de Saúde 

Municipais, se for o caso, em espaço cedido pela Credenciante, em regime de comodato, e as condições de execução devem seguir as 
normas da ANVISA, do Conselho (CRM) e afins e da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 

 
6.2.1. Fica estipulado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para início da execução dos serviços, contados a partir da emissão da ordem de 

Serviço, podendo ser antecipado ou postergado se assim for entendido e definido pela Credenciante, tendo como principal objetivo 

a execução do serviço. 

6.2.3. O acesso da população aos serviços contratados será feito exclusivamente pelo Complexo Regulador da Credenciante por meio do 

Sistema de Regulação (SISREG). 

6.2.4. As Credenciadas devem disponibilizar profissional (is) responsável(is) para orientar, coordenar e resolver quaisquer questões 

pertinentes à execução dos serviços e correção de situações adversas, devendo indicar sua localização para as reclamações e 

solicitações da Credenciante. 

6.3. As Credenciadas deverão estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços 

previstos, com a qualidade e rigor desejado, garantindo a sua supervisão desde a implantação. 

6.4. As atividades pertinentes à prestação de serviços deverão ser realizadas nas instalações das Credenciadas, desde que autorizadas 

pela Credenciante, respeitando os horários estabelecidos, em comum acordo com as Credenciadas. 

6..5. As Credenciadas deverão inserir/alimentar as informações em sistema próprio, fornecido ou interfaceado com o sistema da 

Credenciante, que possibilite acesso aos dados de interesse e relacionados ao objeto contratado. 

http://sigtap.datasus.gov.br/
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7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ENTRE AS EMPRESAS CONTRATADAS 

7.1. As Credenciadas disponibilizarão: logística diária de consultas, exames e cirurgias pelos profissionais integrantes das Credenciadas, 

para o processamento dos exames da atenção primária, e secundária, Urgência e Emergência em local próprio, o qual deverá conter 

estrutura física e operacional compatíveis com o objeto deste Termo de Referência. 

7.2. As Credenciadas deverão realizar todas as consultas, exames e cirurgias solicitados pelos profissionais da Credenciante. 
 

7.3. As Credenciadas executarão as consultas, exames e cirurgias desde que acompanhadas de solicitação médica devidamente assinada e carimbada 

pelo profissional credenciado pelas Unidades de Saúde do Município de Gurupi. 

7.4. As Credenciadas disponibilizarão à Credenciante material necessário para as perfeitas identificações referentes às consultas, exames e 

cirurgias, conforme relação prevista na tabela SIA/SUS, bem como, etiquetas de código de barra para identificação dos pacientes. 

7.5. As Credenciadas implantarão, nas unidades indicadas pela Credenciante, sistema de gerenciamento das consultas, exames e cirurgias ou utilizará sistema 

fornecido pela Credenciante, com a finalidade de automatizar todos os processos de execução do objeto, desde a requisição até a entrega dos laudos. 

7.6.  As Credenciadas deverão implantar e manter no seu consultório programas (software), devendo este realizar interface e integração com o sistema da 

Credenciante ou utilizará sistema fornecido pela Credenciante, além de equipamentos de informática (hardware) e recursos 

humanos, permitindo a liberação eletrônica de laudo impresso, mapas de produção, mapas e gráficos de solicitados. 

7.7. As Credenciadas deverão entregar uma via do resultado do exame devidamente liberado e assinado pelo profissional responsável 
(assinatura eletrônica ou impressa) para o Complexo de Regulação.  

 
7.8. Os resultados dos exames e procedimentos deveram ser entregues pelas Credenciadas ao paciente no prazo máximo de até 30 

(trinta) dias úteis a contar da data de sua realização. 
 
7.9. As Credenciadas apresentarão relatório mensal dos pacientes atendidos com quantidade de cada procedimento realizado junto à 

Credenciante que serão confrontados com as solicitações autorizadas pelo complexo regulador a serem faturados, para prestação de 
contas. 

 
7.10. As especificações de consultas, exames e cirurgias, as quantidades estimadas mensais atendidas podem sofrer alterações com a 

inclusão ou exclusão de exames, quantidades e locais previstos, de acordo com a necessidade da Credenciante e de acordo com a 
legislação vigente. Qualquer alteração deverá ser formalizada mediante termo aditivo. 

 
7.11. As Credenciadas deverão disponibilizar às suas expensas todos os insumos, equipamentos e recursos humanos necessários para o 

atendimento do objeto, no local onde se realizará as consultas, exames e cirurgias. 

7.12. As Credenciadas deverão arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, com respeito a seus 

empregados e técnicos envolvidos na prestação de serviços e seguir as normas regulamentadoras trabalhistas, bem como arcar com 

todos os tributos legais inerentes à prestação dos serviços. 

7.13. Os novos programas ou novos procedimentos desenvolvidos pela Credenciante no decorrer da contratação e que demandarem 

atividades de prestação de serviços de consultas, exames e cirurgias, em comum acordo entre Credenciante e Credenciadas, sendo 

que seus custos serão classificados como extraordinários e/ou adicionais e repassados integralmente para a Credenciante e 

formalizados em Termo Aditivo. 

7.14. O treinamento no SISREG será fornecido pela Credenciante, sendo de responsabilidade da mesma. 
 

7.15. As Credenciadas deverão realizar interface e integração de seus sistemas com os sistemas da Credenciante, além de alimentar os 

sistemas de informação SISREG, e outros que porventura venham a ser implantados pela vigilância em saúde. 

7.16. A distribuição dos procedimentos por prestador será operacionalizada pelo Complexo Regulador da Credenciante, que é a 
reguladora das vagas, cujos critérios de rateio são: 

 
7.16.1. A lotação do paciente no Serviço de que for mais próximo de sua residência; 

7.16.2. A opção de escolha do paciente pelo serviço que melhor lhe convier, em havendo disponibilidade de vagas no local escolhido 
pelo usuário ou em serviço que dispuser de vaga no momento da lotação do paciente; 

7.16.3. A distribuição de procedimentos considerará ainda, a capacidade instalada de cada credenciado de modo que a repartição total 

das vagas existentes ocorra de forma igualitária e proporcional à estrutura disponibilizada ao SUS e ao tempo de execução previsto 

neste Termo de Referência, devendo objetivar, por fim, a prestação de serviços de qualidade e no menor tempo possível para que se 

ponha fim à fila de pacientes à espera de vagas no SISREG. 

8. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

8.1. Caberá à Credenciante determinar metas físicas, qualitativas e assistenciais a serem cumpridas; o volume de prestação de serviços; a 
humanização do atendimento; a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e outros fatores que tornem o serviço 
um efetivo instrumento na garantia de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
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8.2. A Infraestrutura, equipamentos e recursos humanos: Disponibilizar todos os recursos físicos, insumos permanentes e de consumo, 
e profissionais necessários e execução dos serviços, devidamente capacitados para a realização das atividades em número suficiente 
para atender a demanda, devidamente uniformizados e equipados com todos os EPI’s (equipamentos de proteção individual). 

 

8.3. Instalações: Possuir espaço físico apropriado ao atendimento ambulatorial, com acesso e adaptações específicas aos portadores de 
deficiência motora, cadeirantes e pacientes transportados na maca (rampa, corrimão, banheiros adaptados), arcando com todos os 
custos inerentes à instalação e manutenção das instalações locais; sala climatizada para atendimento na realização das consultas, 
exames e cirurgias, recepção e sala de espera para acompanhantes climatizadas, sanitários para pacientes, sanitários para 
funcionários. 

 
8.4. Recursos Humanos: 

a) Médicos dentro de suas especialidades devem apresentar além da comprovação do CRM e afins, os títulos da especialidade do 
Conselho Brasileiro que os representa ou Residência Médica em reconhecido pelo Ministério da Educação –MEC; 

b) Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico em enfermagem; 

c) Anestesista; 

8.5. As Credenciadas serão responsáveis por todos os custos de instalações, manutenção de bens e equipamentos que venham a utilizar 
na prestação de serviços á Credenciante, assim como pela segurança das instalações, produtos, equipes que trabalharão durante toda 
a vigência do contrato. 

8.6. As Credenciadas serão as responsáveis pelos serviços de transporte que se fizerem necessários, arcando com todos os custos 
inerentes a esta operação (veículos, ajudantes, seguros, escolta etc). 

8.7. As Credenciadas deverão utilizar meios de transporte seguro, garantindo a integridade e segurança do material, devendo ser 
acondicionadas em caixas térmicas de temperatura e embalagens ideais, devidamente identificadas, segregadas de acordo com a 
natureza de compatibilidade do tipo de material. 

9. DA ENTREGA DOS LAUDOS 
9.1. A entrega dos laudos deverá ser feita pelas Credenciadas ao paciente para encaminhamento junto a Credenciante. 

9.1.1. Entrega dos laudos: deverá ocorrer por meio de ferramenta que proporcione a rastreabilidade das entregas disponibilizando para 

a equipe da Credenciante todas as informações por meio de interface via WEB; 

9.1.2. Disponibilizar visualizador de laudos via web nos computadores da Credenciante de maneira a permitir o acompanhamento de 
todas as etapas que envolvem a realização dos exames pela equipe da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de sistema próprio via WEB, interfaceado com o sistema da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou por ela cedido. O link para acesso à internet externo aos laboratórios é de 
responsabilidade da Credenciante; 

9.1.3. A Credenciante e as Credenciadas deverão estabelecer um fluxo para notificação dos resultados que se enquadrem nos 

parâmetros estabelecidos como de “Pânico”. 

9.1.3.1. As Credenciadas deverão elaborar em conjunto com as Unidades os indicadores críticos ou de pânico, cujos resultados devem 

ser comunicados ao médico do paciente em caráter de urgência. A Credenciante deverá fornecer o contato de cada unidade para 

informar os resultados de “Pânico”. 

9.2. O não cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pela Credenciante acarretará a aplicação das sanções previstas nas 

cláusulas de penalidade. 

9.3. Toda a emissão de resultados e laudos serão de total responsabilidade da Credenciada, incluindo papéis, envelopes, cartuchos e 

toners para impressoras, bem como a manutenção de todos os sistemas (softwares) e equipamentos de informática de 

responsabilidade da Credenciada. Exclui-se os custos aqui mencionados quando realizados em equipamentos que não sejam da 

Credenciada. 

9.4. Os laudos deverão ser entregues ou disponibilizados por meio eletrônico ou impresso, em dias úteis e no horário comercial, salvo 
nos casos em que houver impedimento previsto. Nos casos de exames de Urgência e Emergência deverão ser cumpridos de 15 
(quinze) dias corridos e disponibilizados também via internet (web) 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

 
10. DOS SISTEMAS DE CONTROLES / MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO 
10.1. As Credenciadas deverão disponibilizar sistema de gerenciamento em suas unidades. O sistema de gerenciamento de consultas, 

exames e cirurgias deve dispor das seguintes ferramentas: 

10.2.1. Manutenção automática do banco de dados on-line e exportação de laudos para backup. 

10.2.2. Possibilidade de criação de grupos de exames com realização restrita definida pela Credenciante. 

10.2.3. Laudo evolutivo com possibilidade de visualização de, no mínimo, os três últimos resultados anteriores no mesmo laudo. O 

sistema deverá permitir busca de todos os resultados realizados para o paciente, atendendo os critérios da RDC302. 

10.2.4. Recursos para registro de informações que garantam o rastreamento de todas as fases do processo de execução de exames. 
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10.2.5. Status das amostras que orientem a fase do processo – cadastro, recepção, aguardando processamento, incompleta, completa, 

cancelada, pendente, nova coleta, liberada e impressa. 

10.2.6. A Credenciada deverá prestar informações relativas ao atendimento, de acordo com a orientação do responsável pela Gestão do 
contrato da Credenciante: 

 
10.2.6.1. A Credenciada deverá fornecer cópia do banco de dados quando solicitado e realizado em sistema próprio, com prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sendo o mesmo de propriedade da Credenciante e não autorizado para outros fins. 

10.3. Realizar pesquisas de satisfação com os usuários e com as unidades de saúde, semestralmente, iniciando- se após a implementação 

completa dos serviços, sob supervisão da Credenciante. 

10.4. Pesquisas adicionais serão realizadas mediante solicitação da Credenciante. 
 

10.5. Deverão ser realizadas reuniões operacionais periódicas para discussão da operação com responsável designado pela Credenciante. 

10.6. Os indicadores de desempenho deverão ser definidos em comum acordo entre Credenciada e Credenciante. Esses indicadores, 

quando necessário, serão revisados e discrepâncias serão corrigidas, sanadas e eliminadas. 

10.7. As Credenciadas deverão fornecer relatórios periódicos que facilitem e orientem as ações de controle e regulação da Credenciante, 

tais como: estatística de consultas, exames e cirurgias por médico solicitante, estatística de exames alterados, estatística de tempo 

(percentual de requisições de consultas, exames e cirurgias atendidos dentro dos prazos); relatórios financeiros para controle e 

fiscalização. 

10.8. A Unidade habilitada deve manter registro de todos os seus casos, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, preferentemente na 

forma digital, a fim de permitir a recuperação de dados quanto ao crédito dos procedimentos. 

11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
11.1. Não obstante as Credenciadas serem as únicas e exclusivas responsáveis pela execução de todos os serviços, ao Credenciante é 

reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designado. 

11.2. Para a fiscalização do contrato e atesto das notas fiscais fica designado o Servidor Senhor Dirceu Vieira Borges, Cargo: Chefe da 

Central de Processamento de Dados, telefone: (63)3316-1404. 

11.3. No exercício da fiscalização dos serviços deve a Credenciante, por meio do Fiscal do contrato: 

a) Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

b) Se utilizar do procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, 

medição dos níveis de qualidade; 

c) Conferir e vistar os relatórios dos procedimentos e serviços realizados pela Credenciada; 

d) Avaliar mensalmente a Medição dos serviços efetivamente prestados, descontando o equivalente aos não realizados bem como 

aqueles não aprovados por não conformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à Credenciada, sem 

prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; 

e) Encaminhar às Credenciadas o Relatório Mensal dos Serviços, para conhecimento da avaliação. 

11.4. Se constatada pela fiscalização o não atendimento das determinações quanto a regular execução dos serviços, dentro do prazo de 

72 (setenta e duas) horas, contados da solicitação a Credenciante poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízos das 

penalidades a que a credenciada prestadora dos serviços esteja sujeita. 

11.4.1. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços 
prestados, subsistirá a responsabilidade da Credenciada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços. 

 
12. DA REMUNERAÇÃO 
12.1. O Credenciado receberá de acordo com o que segue: 

12.1.1. As Empresas Credenciadas receberão conforme determina a Portaria GM/MS Nº 1.034, de 05 de maio de 2010, na qual dispõe, 

em seu art. 9°, II, que para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como referência a Tabela de Procedimentos 

SUS. 

13. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 
13.1. O presente Credenciamento terá vigência de 02 (dois) anos, contados a partir do quinto dia útil de sua homologação, podendo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios 
gerais da administração pública. 
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13.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, com vantagens para a Credenciante, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 
n.º8.666/1993, a Credenciada deve apresentar comprovação de regularidade nos termos exigidos nos item 18 do Termo de Referencia. 

 
13.3. A Comissão Especial de Credenciamento ficará, entre os dias 19/12/2019 a 10/01/2020, para recebimento da documentação da 

primeira fase do credenciamento. Após esse período, dentro da vigência do credenciamento, todas as empresas aptas e não 
credenciadas, caso queiram, deverão buscar informações junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para credenciar-se. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE/CONTRATANTE 
14.1. Caberá a Credenciante, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e/ou constantes do presente Termo de Referência: 
 
14.2. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome completo e legível do 

paciente, número de prontuário, idade, local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico ou 
enfermeiro solicitante.  

 
14.3. Garantir que quando o paciente estiver com alguma amostra pendente essa informação seja repassada a Credenciado. 
 
14.4. Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos resultados dos Exames entregues 

pelas Credenciadas, especialmente, mas não se limitando, às regras constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, 
respondendo integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados às Credenciadas e aos pacientes, pela inobservância dessa 
obrigação, inclusive após o encerramento da vigência do presente instrumento. 

 
14.5. Designar supervisores, preferencialmente de nível superior, com objetivo de gerenciar e supervisionar as atividades prestadas 

pelas Credenciadas. São tarefas do Supervisor: 
 
14.5.1. Acompanhar periodicamente as requisições de consultas, exames e cirurgias, para avaliar, intervir na realização dos mesmos de 

modo a garantir a entrega dos laudos e prestação dos serviços nos tempos previstos e na qualidade esperada. 
 
15.5.2. Acompanhar e garantir que as requisições de exames devem ser preenchidas em formulário padrão da Credenciante, com 

informações claras elegíveis. 

 
14.5.3. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome legível do paciente, número 

de prontuário, número da carteira de identidade (se menor, a identidade do responsável), idade, data de nascimento, cartão 
nacional do SUS, endereço, CEP e local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico 
solicitante ou enfermeiro solicitante. 

 
14.5.4. Informar às Credenciadas, nomes e telefones dos supervisores, bem como o dos médicos chefes de equipe das Unidades. 

14.5.5. Elaborar lista de verificação para a avaliação do serviço prestado, tanto na fase de implantação quanto na de implementação, 

contemplando fluxos de informação, fluxos de entrega, realização e liberação de resultado, qualidade no processamento dos 

exames, quantidade de exames realizados, tempo de entrega de resultados e quantidade de emissão de 2º via de laudos. 

14.5.7. Entregar às Credenciadas os documentos, necessários à obtenção de autorizações e licenças das atividades objeto do presente 
contrato no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do instrumento contratual. 

  
14.6. A Credenciante, além das obrigações consideradas contidas neste Termo de Referência por determinação legal, obriga-se a: 
 

a) Publicar a lista dos credenciados no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, no Mural e no site Oficial da Prefeitura; 

b) Publicar o resumo do Termo de Credenciamento e dos aditamentos contratuais na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 

c) Transmitir às Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 

d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do presente Termo, com 
competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às Credenciadas 
as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Referência, o pagamento devido às Credenciadas oriundos do serviço prestado; 

f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Credenciadas, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, 
suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou 
da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual; 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA 
15.1. Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos dos Programas de Controle de Qualidade a fim de 

possibilitar a obtenção das certificações. 

15.1.1 A Credenciada deverá apresentar até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente, as agendas/escalas fixas considerando o 

quantitativo de contrato de cada especialidade/consulta/exames/cirurgias contratada para agendamento do próximo mês. 

15.1.2 Para atendimento de Urgência e Emergência  a Credenciada deverá disponibilizar em sua agenda um percentual de 10% (dez 

por cento) ao mês.  

15.1.3 A Credenciada deverá registrar todos os usuários atendidos, devendo manter atualizadas as informações diariamente ou ao fim 

de cada semana de atendimento. A confirmação do atendimento pela Credenciada deverá ser realizada somente após os usuários 
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serem efetivamente atendidos e finalizados o atendimento, vez que poderá ocorrer interrupção na realização da consulta no dia 

agendado, por motivos diversos, inclusive inerentes às condições físicas e psíquicas do próprio paciente; 

15.1.4 A Credenciada deverá ter Programa de Controle de Qualidade ou Certificado de Acreditação, orientado e emitido por 

organizações/instituições legalmente habilitadas. 

15.2. A Credenciada, para fiel atendimento do objeto do presente Termo de Referência, manterá em perfeito estado de funcionamento, 

manutenção e desempenho, os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo todas as normas aplicáveis. 

15.3. A Credenciada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos reguladores, preservando sua habilitação 

para prestação dos serviços objeto do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus empregados junto a estes órgãos. 

15.4. A Credenciada deverá prestar os serviços a serem contratados dentro dos rigorosos padrões de qualidade e obedecendo as 

indicações técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, inclusive, registro nos órgãos competentes. 

15.5. A Credenciada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a legislação vigente incidente sobre o objeto do 
credenciamento, em especial. Os técnicos que prestarão os serviços deverão usar crachá de identificação. 

 
15.6. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor 

no local de trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e 

Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço. 

15.7. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Credenciante, os serviços que, a critério desta, não tenham sido bem executados ou 

que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

15.8. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho (NR). 

15.9. Manter durante toda a execução do contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 

15.10. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 

quanto às obrigações assumidas no presente Credenciamento, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 

15.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à Credenciante ou a terceiros, 

decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

15.12. A inadimplência da Credenciada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Credenciante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

15.13. Permitir fiscalização, por parte da Credenciante com pré-agendamento, para a vistoria dos serviços e o livre acesso às 

dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom andamento do(s) serviço(s). 

15.14. Disponibilizar equipe devidamente treinada, capacitada e habilitada para a execução dos Serviços de Apoio Diagnóstico, 

responsabilizando-se pela gestão técnica dos serviços que prestar, bem como pelos atos de seus profissionais, além de indicar um 

profissional para a função de Responsabilidade Técnica junto à Vigilância Sanitária. 

15.15. Garantir que os equipamentos, insumos e materiais serão suficientes ao bom funcionamento à unidade, para a realização dos 

Serviços de Consultas, Exames e Cirurgias, mediante as necessidades da Credenciante. 

15.16. Todas as consultas às atividades da Credenciada estarão disponibilizadas ao Complexo Regulador da Credenciante. 

15.17. A Credenciada se submeterá às normas vigentes da Credenciante e do Ministério da Saúde, bem como outras que vierem a ser 

editadas, quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação e realização de consultas, exames e cirurgias subsequentes, o local de 

revisão das contas ambulatoriais e outros procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários das 

unidades de saúde. 

15.18. A Credenciada se obriga a informar aos responsáveis pelas unidades de Saúde os nomes e telefones (incluindo celular) dos 

supervisores das unidades, além do número de celular dos plantonistas para os atendimentos de Urgência e Emergência. 

15.19. A Credenciada deverá ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS, onde os resíduos provenientes 

dos exames e cirurgias sejam descartados em lixeiras devidamente apropriadas, com saco, tampa, pedal e identificação 

(sinalização) do resíduo descartado, atendendo aos parâmetros referenciados na NBR 9191/2002 da ABNT, NBR 7.500/2017 da 

ABNT, Resolução RDC ANVISA n°306/2004 e Resolução CONAMA n° 358/2005 que dispõe sobre os resíduos sólidos e sua 

classificação: 

15.20.1 - GRUPO A – RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 

15.21.2 - GRUPOS B – RESÍDUOS QUÍMICOS 

15.22.3 - GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 

15.23.4 - GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS  
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15.24.5 - GRUPO E – RESÍDUOS PERFUROCORTANTES OU ESCACRIFICANTES 

 

15.25. A Credenciada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por motivos de falta de insumos/equipamentos 

transporte ou recursos humanos. A Credenciada deverá ter recursos sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade. 

Salvo na ocorrência de caso fortuito ou por motivo de força maior, greve, etc. que a impeça de executar os serviços. 

15.26. A Credenciada deverá relatar à Credenciante toda e qualquer irregularidade observada em suas instalações, que cause 

alterações temporárias e imediatas e, consequentemente, da oferta de serviços, seja de caráter humano ou material, de forma a 

providenciar o afastamento dos profissionais responsáveis pelas agendas que estiverem impedidas, evitando assim problemas no 

fluxo de encaminhamento. Esta informação deve ser feita de forma imediata, por e-mail ou telefone ao usuário, à Central de 

Regulação da Credenciante. 

15.27. Compete à Credenciada implantar formulários e processos para elaboração de POP’s a garantia da qualidade. 

15.28. A Credenciada deverá participar de controle de qualidade interno e externo (CIQ/CEQ), atingindo desempenho ótimo na 

avaliação anual destes. 

15.29. É responsabilidade da credenciada realizar a calibração de equipamentos. 

15.30. A Credenciada deverá realizar auditorias internas. 

15.31. Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 

15.32. Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), compatível com a complexidade dos serviços 
credenciados. 

15.33. As Credenciadas, além das obrigações contidas neste Termo, das cabíveis por determinação legal, obrigar-se-á: 

a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os requisitos e apresentar a 
documentação exigida; 

b) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93); 

c) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a credenciante exige e 
descreve no Termo de Referência; 

d) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos causados a 
credenciante ou a terceiros, em decorrência da execução das consultas, exames e cirurgias realizados em desacordo com as normas 
técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com erro grosseiro causado por negligência, imprudência, ou imperícia das 
credenciadas, reservando-se no direito de descontar quaisquer créditos do (a) Credenciado (o), a importância necessária ao 
ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

e) Assumir os custos e gastos referentes a consultas, exames e/ou cirurgias feitas sem que tal procedimento tenha sido previamente 
autorizado por escrito pela credenciante. 

f) Proceder no agendamento para a realização de consultas e exames, no prazo máximo de 30 (trinta) dias e para as cirurgias prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Nos casos de Urgência e Emergência deverá ocorrer de forma imediata, conforme solicitação 
da credenciante; 

g) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 

i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 
 

15.34. É vedado ao (a) Contrato (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 
 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. As despesas decorrentes do credenciamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:  
 
   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 33.90.39  
   Fonte: 0401 
 
   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 339039  
   Fonte: 0040 
 
16.2. Por força do artigo 26 da Lei nº 8080/90, os preços são previamente fixados pelo Gestor do SUS, com base na Tabela SUS do 

Ministério da Saúde, no valor atual estabelecido pela Tabela SUS. 
 
16.3. Os reajustes dos valores pagos serão os estabelecidos pela Tabela SUS do Ministério da Saúde, quando houver. 
 
17. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 
17.1. Poderão participar deste procedimento as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto deste Credenciamento que atenderem a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, qualificação 
técnica, dentre outras constantes neste Edital e seus Anexos. 
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17.2. Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes de sua documentação. 
 
17.3. É vedado participar do presente Credenciamento as empresas: 
 

a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar        
e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo procedimento de 
credenciamento; 

e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste credenciamento; 
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

g) Estrangeiras que não funcionem no País; 
h) Ainda não poderão participar deste Credenciamento, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, ou que seu 

ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas 
secundárias) não contemple o objeto deste Credenciamento. 

 
17.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa participante. A não observância das vedações contidas 

neste item é de inteira responsabilidade do participante que, pelo descumprimento, se sujeita à pena de responsabilidades 
administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
17.4. A participação neste procedimento de credenciamento implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste Termo de 

Referência. 
 
17.5. Não poderão se inscrever servidores pertencentes à Administração Pública Direta e Indireta. 

18. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
18.1. Preenchimento do formulário de inscrição; 

18.2. A Documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 

a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Ministério da Fazenda; 
b) Contrato social e respectivas alterações ou consolidação contratual (onde constem todas as alterações contratuais), inscrito ou 

registrado no órgão competente (Junta Comercial, Cartório ou OAB e Conselho de Classe), quando for o caso;  
c) RG e CPF da pessoa indicada para representar a empresa e assinar o Contrato; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União), estadual e municipal, na forma da lei; 
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos documentos; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, no prazo de validade nos termos da lei; 
g) Os Profissionais indicados deverão apresentar RG, CPF, comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea 

(s) de conhecimento e especialidades: diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro 
profissional; 

 
18.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada por meio de cartório competente ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência e 
autenticação por parte da Comissão Especial de Credenciamento – COMEC. 

 
18.4. Documentos de Comprovação de nível superior (graduação especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado) deverão estar de 

acordo com o descrito no Artigo 48 da Lei Federal n° 9.394/1996. 
 
18.5. A documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 
 
18.5.1. Pessoa Jurídica 
a) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 
b) Contrato social e respectivas alterações ou consolidação contratual (onde constem todas as alterações contratuais), inscrito ou 

registrado no órgão competente (Junta Comercial, Cartório ou OAB e Conselho de Classe, quando for o caso);  
c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;  
d) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Ministério da Fazenda; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União), estadual e municipal, na forma da lei; 
f) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos documentos; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, no prazo de validade nos termos da lei; 
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h) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, CPF, carga horária semanal, 
cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso e documento que comprove o vínculo 
empregatício;  

i) Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, RG e CPF do responsável técnico pelo 
serviço a ser contratado e documento que comprove o vínculo empregatício;  

j) Comprovação de Controle de Qualidade pelas respectivas sociedades científicas (certificações);  
k) Certificado ou declaração referente às experiências relatadas, fornecido pelos Contratantes do serviço, apresentado em papel 

timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua emissão, função que exerce comprovando que o 
trabalho foi executado, indicando título do serviço prestado, período, resultado obtido e nome do prestador de serviços); 

l) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e especialidades: cópia simples 
(frente e verso) de diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de ensino; 

 
19. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
19.1. A partir da data de vigência do Chamamento Público, que dar-se-á após a homologação, as pessoas jurídicas devidamente 

credenciadas a prestarem os serviços receberão um Termo de Credenciamento da Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, onde ela se torna habilitada junto ao Município para executar os serviços de CONSULTAS, EXAMES E CIRUGIAS 
OFTALMOLÓGICAS, desde que autorizado conforme as especificações constantes neste Termo de Referência. 

 
19.2. A execução dos serviços homologados e descritos no Termo de Credenciamento somente será iniciada a partir da assinatura do 

contrato de prestação de serviço, com a respectiva publicação e emissão de ordem de início de serviço, nos termos do Anexo VI, deste 
Credenciamentos. 

 
20 DO DESCREDENCIAMENTO 
20.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
20.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido do Credenciado, quando comprovar que está impossibilitada de cumprir as exigências 

contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
 
20.3. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 

Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
21.  DA FORMA DE PAGAMENTO 
21.1. O pagamento do serviço será feito para cada procedimento realizado, conforme o determinado na Tabela SUS remuneratório. 

Serão considerados, para fins de pagamento, apenas os procedimentos realizados dentro dos padrões de qualidade exigidos no Edital 
e seus anexos. 

 
21.2. O pagamento será feito mediante apresentação mensal, de forma eletrônica (pen drive, e-mail, ou CD) dos dados de produção 

preenchidos no BPA (Boletim de Produção Ambulatorial), fornecido gratuitamente pelo DATA SUS, acompanhado da nota fiscal 
correspondente, do relatório detalhado e dos pedidos de exames. As Contratadas receberão orientação da Contratante para uso do 
referido sistema. 

 
21.3. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 

acompanhada dos pedidos médicos, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
 
21.4. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado após o repasse dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

 
21.5.  A prestação de contas será feita mensalmente, segundo cronogramas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Credenciante. 
 
21.6. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do Contratado, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, 

desde que não haja fator impeditivo imputável ao Prestador de Serviço, e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o Atesto de 
Recebimento do objeto. 

 
21.7. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida a Nota Fiscal 

que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 
 
21.8. Os Contratados deverão emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na 

mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 
21.9. A Nota Fiscal/Fatura emitidas pelas Contratadas deverá conter, em local de fácil visualização Nº do Processo Licitatório, Nº do 

Chamamento Público, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do 
objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
21.10. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 

acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
21.11. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal a 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 
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21.12. Nenhum pagamento será efetuado as Contratadas enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
22. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
22.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse da Secretaria Municipal de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Por outro lado poderá ser anulado 
por motivo de ilegalidade. 

 
23. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
23.1. Ao Contratado/Credenciado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 

devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e sujeitando-se as penalidades constantes nos 
artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 
23.2. A inobservância, pelo Credenciado/Contratado, de cláusula ou obrigações constantes do contrato, ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a Administração Pública a aplicar, em cada caso, as seguintes penalidades 
contratuais: 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da obrigação; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução parcial, inclusive no caso de 
reposição do objeto rejeitado; 
c) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste credenciamento, até no máximo de 30 (trinta) 
dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública de modo geral, do Município de 
Gurupi-TO pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e a gravidade da falta cometida, respeitados os limites 
legais; 
e) Suspensão definitiva dos serviços; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerado, para tanto, reincidências de faltas, 
sua natureza e gravidade. 
 
23.3. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso o Credenciado/contratado 
não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para 
efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 
competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 
 
23.4. As multas e penalidades serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde mediante respectivo processo administrativo, sem 
prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
23.5. Pela inobservância do disposto no Edital, Termo de Credenciamento e Contrato, poderá haver a incidência das penalidades de 
advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, observado o devido processo e amplo direito de defesa. 
 
23.6. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que apresentar documento fraudado ou falsa declaração para fins de 
habilitação neste processo de credenciamento. 
 
23.7. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a situação como as 
circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro do devido processo legal. 
 
23.8. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da Administração Pública de exigir o 
ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, 
seus usuários e terceiros, independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 
 
24. DA RESCISÃO DO CONTRATO  
24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, o qual ficará rescindido de pleno direito, se houver ocorrência de 

uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
 24.2. A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o Credenciado, justificadamente, informar com antecedência 

mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, informar a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, que pretende desistir realização das atividades, antes do início da execução do objeto.  

 
25. DA INSCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO 
25.1. As pessoas jurídicas que desejarem participar do processo de credenciamento deverão inscrever-se de forma presencial, junto a 

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Av. Pernambuco, n°.1345, Centro, Gurupi/TO, CEP: 77.410-040, telefone: 
(63) 3315-0081. 

 
25.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário, que será disponibilizado no ato da inscrição, onde os campos 

específicos serão disponibilizados para o preenchimento de informações diversas tais como: Nome/Razão Social, RG, CPF/CNPJ, 
Registro Profissional (se houver), Data de Nascimento, Sexo, Área de Atuação, Endereço Completo, Telefone 01, Telefone 02, E-mail. 

  
25.3. As inscrições somente serão consideradas efetivadas com a devida apresentação da documentação completa e exigidas no item 20. 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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25.4. Concluída a etapa de inscrição não será autorizada qualquer alteração ou inserção de outro documento, bem como a alteração da 
área de atuação pretendida ou a inclusão de nova opção diversa daquela originalmente cadastrada em no nome da empresa no ato de 
sua inscrição.   

 
26. DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
26.1. Todas as informações pertinentes à formação profissional de cada área deverão ser inseridas no campo – Formação Profissional – 

Disponível no Formulário de Inscrição. 
 
26.2. Os interessados em participar deste processo de Chamamento Público deverão observar, atentamente, toda a documentação 

exigida nos item 17 e 18, bem como os critérios de avaliação descritos no item 26, deste Termo de Referência. 
 
 26.3. Documentos de Comprovação de nível superior (graduação especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado) deverão estar 

de acordo com o descrito no Artigo 48 da Lei Federal n° 9.394/1996. 
 

27. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
27.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos dos inscritos, será realizada 

pela Comissão Especial de Credenciamento – COMEC que será composta por 08(oito) membros, todos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Cidade de Gurupi/TO, nomeados pela Portaria nº 003/2019 de 25 de novembro de 
2019, cuja atuação dar-se-á em estrita observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

 
27.2. A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC irá analisar a documentação apresentada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, os 

selecionados serão convocados através do endereço eletrônico e-mail fornecido e site da Prefeitura Municipal de Gurupi.   
 
27.3. Da Seleção e dos Critérios: 
a) Apresentar documentação que comprove qualificação técnica, capacidade operacional e quantidade suficiente de profissionais que 

executarão as atividades uma vez que não poderão subcontratar os serviços em sendo Pessoa Jurídica.  
b) A não observância de qualquer do critério levará o interessado à eliminação da participação no processo. 
 
27.4. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
 
27.5. Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, a Comissão Especial de Avaliação juntamente com a Secretaria 

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde disponibilizará o resultado, por ordem de classificação, no site da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União.  

 
27.6. Após a divulgação do resultado, as empresas não habilitadas ao rol de credenciados, poderão recorrer do resultado publicado no 

Diário Oficial do Estado Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União, em relação à avaliação da documentação enviada no 
ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente fundamentadas, o recurso deverá ser interposto de forma presencial, junto a 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 
subsequente a data da publicação no DOE. 

 
27.7. Havendo interposição de recurso, a e Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde comunicará aos demais 

participantes que poderão apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
27.8. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de Credenciamento – COMEC, que terá 

o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise. 
 
27.9. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo motivo. 
 
27.10. Decididos em todas as instâncias administrativas os recursos interpostos, o resultado será homologado pela Secretaria Municipal 

de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial do Estado, site da Prefeitura Municipal de Gurupi e no Diário 
Oficial da União.   

 
27.11. As pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Termo de Referência serão consideradas habilitadas no processo de 

CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, ficando estabelecido que as contratações para prestação do serviço, 
somente serão efetivadas em observação aos critérios de necessidade dos serviços, de conveniência administrativa e, em especial, aos 
limites da disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 

 
27.12. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente ou ter quaisquer vínculos 

profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas, ou de parentesco com os proponentes. 

 
 

Gurupi/TO, 04 de dezembro de 2019. 
 
  
                  Raquel Albuquerque dos Santos                                                                                      

               Coord. de Contratos e Termos de Referência                                                                                                                                   
          Responsável pela elaboração do Termo de Referência.                                                    

                    SECAD Fone (63) 3311-4309                                                                                             
 
 
Aprovo o presente Termo de Referência, 

LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE 
Coordenador 

Responsável pela descrição do Objeto 
SEMUS – Fone (63) 3315-0085 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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GUTIERRES BORGES TORQUATO  
Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde 

 Decreto n° 0392/2019 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Anexo II – Modelo de Declaração /Chamamento Público nº 006/2019-Retifiação 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 

 

ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V  
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 
Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, 
INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 
Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 006/2019, 

cujo objeto é o contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultas, exames e 
cirurgias oftalmológicas, incluindo procedimentos anestésicos, conforme o disposto no inciso 
V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição Federal. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 

 Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO  
Processo Administrativo nº 2019.018392 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO 

 

À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 
Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2019-RETIFICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, 
INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de 
seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 006/2019, cujo objeto 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, 

EXAMES E CIRUGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS 

plenamente em prestar os serviços pelo preço apresentado pelo Município de Gurupi, conforme o valor 

determinado no item 7. do Edital deste Chamamento Público. 

 

Por ser verdade, firma a presente declaração. 
 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este documento é meramente exemplificativo. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO 

Processo Administrativo nº 2019.018392 
 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA 
LICITAR 

 
À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 
Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 
Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO 
PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 

Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) 

Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 

_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 

Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Chamamento 

Público Nº 006/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de 

conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa 

acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso 

III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18. 

 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer 

CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS 

DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 

1.818/2007. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa. 
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Anexo V –  Modelo de Declaração  - Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO 

Processo Administrativo nº 2019.018392 
 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 
À 
Comissão Especial de Credenciamento – COMEC 

Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS 
OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF 

nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 

Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no 

Chamamento Público Nº 006/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais 

ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, 

administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não 

mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA OU INDIRETA do Município de Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 

8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18. 

 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém 

qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU 

INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO 

DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da 

Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007. 

 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 
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Anexo VI – Minuta do Contrato- Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 
 

ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO Nº XXX/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 

 
 

CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS 
OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, 
DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE GURUPI/TO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE GURUPI/TO E <NOME DA PESSOA>. 
 

 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº11. 336.672/0001-99, com sede na Av. 
Pernambuco, nº 1345, centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070, neste ato representado por seu Secretário e 
Gestor nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392/2019, de 01/04/2019 o Sr. Gutierres Borges Torquato, 
brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do CPF n° 006.550.891-28 e do RG n° 390.518 SSP/TO, residente e 
domiciliado Av. Ceará esq. Rua 07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081. 

 
CONTRATADO (A) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 

_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail_________________. 

 

As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2019, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392, tem entre si justo e acertado o presente Instrumento de Contrato, que se regerá pelas cláusulas 

e condições a seguir estabelecidas. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO 
O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento Administrativo do Chamamento Público nº 006/2019-

RETIFICAÇÃO, por parte do Secretário Municipal do Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Gurupi-TO, nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 0392, de 01 de abril de 2019,  conforme Termo de Homologação do Processo emitido em  ____/____/2019, tudo constante 
no Processo Administrativo nº 2019.018392, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO 
PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 

 
1.2.  A Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 estabelece as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão, compromisso entre os gestores do SUS em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população; e Estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da Descentralização; Regionalização; Financiamento; 
Planejamento; Programação Pactuada e Integrada - PPI; Regulação; Participação e Controle Social; Gestão do trabalho e Educação 
na Saúde. 

1.3. Atualmente o Município de Gurupi, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi/TO, dispõe de serviço próprio 
de Consultas, Exames e Cirurgias Oftalmológicas, o que torna indispensável a realização de processo Chamamento Públicas para a 
contratação desses serviços. 

 
1.4. O Presente Credenciamento tem por finalidade a Contratação de Pessoas Jurídicas para a realização de a realização de 

CONSULTAS, EXAMES E CIRUGIAS OFTALMOLÓGICAS, segundo a organização e nomenclatura da “Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS”, de acordo com a 
descrição da Tabela do SUS na seguinte formatação:    

 
Consultas 

a) Grupo 03 – Procedimentos Clínicos;  

b) Sub Grupo 01 – Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos; 

c) Forma de Organização 01 – Consultas médicas/outros profissionais de nível superior.  
Exames 

a) Grupo 02 – Procedimentos com finalidade diagnóstica;  

b) Sub Grupo 05 – Diagnóstico por Ultrassonografia 

c) Sub Grupo 11 – Métodos diagnósticos em especialidades; 

d) Forma de Organização 02 – Ultra-sonografias dos demais Sistemas 
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e) Forma de Organização 06 – Diagnóstico em oftalmologia; 

Cirurgias 

a) Grupo 04 – Procedimentos Cirúrgicos;  

b) Sub Grupo 05 – Cirurgia do aparelho da visão; 

c) Forma de Organização 01 – Pálpebras e vias lacrimais; 

d) Forma de Organização 02 – Músculos oculomotores; 

e) Forma de Organização 03 – Corpo vítreo, retina, coroide e esclera; 

f) Forma de Organização 04 – Cavidade orbitária e globo ocular; e 

g) Forma de Organização 05 – Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS TOTAIS DO OBJETO 
2.1. O quadro abaixo ilustra os exames necessários para o atendimento.  

 
Consultas, Exames e Cirurgias Oftalmológicas Unid. Quant. 

Item Cód. Procedimento   

1 15321 Consultas de Especialidades Oftalmologia – Grupo 03 – Sub Grupo 01 SV 01 

2 17178 Exames Oftalmológicos – Grupo 02 – Sub Grupo 11 SV 01 

3 7421 Cirurgias Oftalmológicas - Grupo 04 – Sub Grupo 05 SV 01 

 
Consultas de Especialidades Oftalmologia (Grupo 03- Sub Grupo 01) 

Item Código SUS Descrição Valor SUS 

1.  03.01.01.007-2 Consulta Medica em Atenção Especializada R$ 10,00 

Exames Oftalmológicos (Grupo 02 – Sub Grupo 11) 

2.  02.11.06.001-1 Biometria Ultrassônica (Monocular) R$ 24,24 

3.  02.11.06.002-0 Biomicroscopia de Fundo de Olho  R$12,34 

4.  02.11.06.003-8 Campimetria Computadorizada ou Manual R$40,00 

5.  02.11.06.005-4 Ceratometria R$3,37 

6.  02.11.06.006-2 Curva Diaria de Pressão Ocular CDPO  R$10,11 

7.  02.11.06.007-0 Eltro-Oculografia R$24,24 

8.  02.11.06.008-9 Eletroretinografia R$24,24 

9.  02.11.06.009-7 Estesiometria R$3,37 

10.  02.11.06.010-0 Fundoscopia R$3,37 

11.  02.11.06.011-9 Gonioscopia R$6,74 

12.  02.11.06.012-7 Mapeamento de Retina R$24,24 

13.  02.11.06.013-5 Medida de Ofuscamento e Contraste R$3,37 

14.  02.11.06.014-3 Microscopia Especular de Córnea R$24,24 

15.  02.11.06.015-1 Potencial de Acuidade Visual R$ 3,37 

16.  02.11.06.016-0 Potencial Visual Evocado R$24,24 

17.  02.11.06.017-8 Retinografia Colorida Binocular R$24,68 

18.  02.11.06.018-6 Teste de Provocação de Glaucoma R$6,74 

19.  02.11.06.021-6 Teste de Schirmer R$3,37 

20.  02.11.06.022-4 Teste de Visão de Cores R$3,37 

21.  02.11.06.023-2 Teste Ortóptico R$12,34 

22.  02.11.06.024-0 Teste P/ Adaptação de Lente de Contato R$12,34 

23.  02.11.06.025-9 Tonometria R$3,37 

24.  02.11.06.026-7 Topografia Computadorizada de Córnea R$ 24,24 

25.  02.11.06.028-3 Tomografia de Coerência Óptica R$48,00 

26.  02.05.02.002-0 Paquimetria Ultrassônica R$14,81 

27.  02.05.02.008-9 Ultrassonografia de Globo Ocular/Orbita R$24,20 

Cirurgias Oftalmológicas (Grupo 04- Sub Grupo 05) 

28.  04.05.01.001-0 Correção Cirúrgica de Entrópico e Ectrópio R$203,74 

29.  04.05.01.002-8 Correção Cirúrgica de Epicanto e Telecanto R$278,90 

30.  04.05.01.003-6 Dacriocistorrinostomia R$681,87 

31.  04.05.01.004-4 Drenagem de Abscesso de Palpebra R$22,93 

32.  04.05.01.005-2 Epilação a Laser R$45,00 

33.  04.05.01.006-0 Epilação de Cílios R$22,93 

34.  04.05.01.007-9 Exerese de Calázio e Outras Pequenas Lesões  R$78,75 

35.  04.05.01.008-7 Extirpação de Glandula Lagrimal R$577,44 

36.  04.05.01.010-9 Oclusão de Ponto Lacrimal R$19,14 

37.  04.05.01.011-7 Reconstituição de Canal Lacrimal R$689,66 

38.  04.05.01.012-5 Reconstituição de Parcial de Pálpebra  R$311,04 

39.  04.05.01.013-3 Reconstituição Total de Palpebra R$1.138,66 

40.  04.05.01.014-1 Simblefaroplatia R$203,74 

41.  04.05.01.015-0 Sondagem de Canal Lacrimal Sob Anestesia Geral  R$203,73 

42.  04.05.01.016-8 Sondagem de Vias Lacrimais R$22,93 

43.  04.05.01.017-6 Sutura de Pálpebras R$143,99 

44.  04.05.01.018-4 Tratamento Cirúrgico de Blefarocalase R$95,42 
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45.  04.05.01.019-2 Tratamento Cirúrgico de Triquiase C/ ou S/ Enxerto R$278,90 

46.  04.05.01.020-6 Punctoplatia R$19,14 

47.  04.05.02.001-5 Correção Cirúrgica de Estrabismo (Acima de 02 Músculos) R$1.160,45 

48.  04.05.02.002-3 Correção Cirúrgica do Estrabismo (Até 02 Músculos) R$815,42 

49.  04.05.03.001-0 Aplicação de Placa Radioativa Episcleral R$1.145,16 

50.  04.05.03.002-9 Biopsia de Tumor Intra Ocular R$ 96,11 

51.  04.05.03.003-7 Crioterapia Ocular R$116,00 

52.  04.05.03.004-5 Fotocoagulação a Laser R$75,15 

53.  04.05.03.005-3 Injeção Intra-Vitreo R$82,28 

54.  04.05.03.007-0 Retinopexia C/ Introflexão Escleral R$1.074,86 

55.  04.05.03.009-6 Sutura de Esclera R$161,19 

56.  04.05.03.010-0 Tratamento Cirúrgico de Deiscência de Sutura R$159,37 

57.  04.05.03.011-8 Tratamento Cirúrgico de Miiase Palpebral R$22,93 

58.  04.05.03.012-6 Tratamento Cirurgico de Neoplasia de Esclera R$259,20 

59.  04.05.03.013-4 Vitrectomia Anterior R$381,08 

60.  04.05.03.014-2 Vitrectromia Posterior R$1.862,63 

61.  04.05.03.015-0 Vitriolise a Yag Laser R$ 54,00 

62.  04.05.03.016-9 Vitrectomia Posterior com Infusão R$2.921,17 

63.  04.05.03.017-7 Vitrectomia Posterior com Infusão R$3.283,41 

64.  04.05.03.018-5 Termoterapia Transpupilar R$743,00 

65.  04.05.03.019-3 Pan-Fotocoagulação de Retina a Laser R$300,60 

66.  04.05.03.020-7 Drenagem de Hemorragia de Coroide R$453,60 

67.  04.05.03.021-5 Retinopexia Pneumática R$389,64 

68.  04.05.03.022-3 Remoção de Óleo de Silicone R$468,60 

69.  04.05.03.023-1 Remoção de Implante Episcleral R$389,64 

70.  04.05.04.001-6 Correção Cirúrgica de Lagoftalmo R$282,09 

71.  04.05.04.002-4 Crioterapia de Tumores Intra-Oculares R$619,17 

72.  04.05.04.004-0 Descompressão de Nervo Optico R$774,35 

73.  04.05.04.005-9 Descompressão de Orbita R$650,66 

74.  04.05.04.006-7 Enucleação de Globo Ocular R$415,58 

75.  04.05.04.007-5 Evisceração de Globo Ocular R$587,52 

76.  04.05.04.008-3 Exenteração de Orbita R$774,35 

77.  04.05.04.009-1 Exerese de Tumor Maligno Intra-Ocular R$650,66 

78.  04.05.04.010.5 Explante de Lente Intra Ocular R$846,19 

79.  04.05.04.013-0 Injeção Retrobulbar/Peribulbar R$22,93 

80.  04.05.04.014-8 Orbitotomia R$619,17 

81.  04.05.04.015-6 Reconstituição de Cavidade Orbitária R$587,51 

82.  04.05.04.016-4 Reconstituição de Parede da Orbita R$730,42 

83.  04.05.04.018-0 Transplante de Periosteo em Escleromalacia R$965,45 

84.  04.05.04.019-9 Tratamento Cirúrgico de Xantelasma R$116,42 

85.  04.05.04.020-2 Tratamento de Ptose Palpebral R$449,44 

86.  04.05.04.021-0 Reposicionamento de Lente Intraocular  R$453,61 

87.  04.05.05.001-1 Capsulectomia Posterior Cirúrgica R$249,85 

88.  04.05.05.002-0 Capsulotomia a Yag Laser R$78,75 

89.  04.05.05.003-8 Cauterização de Cornea R$19,14 

90.  04.05.05.004-6 Cicloriocoagulação/Diatermia R$ 587,51 

91.  04.05.05.005-4 Ciclodialise R$ 453,41 

92.  04.05.05.006-2 Correção de Astigmatismo Secundário R$815,52 

93.  04.05.05.007-0 Correção Cirúrgica de Hernia de Iris  R$259,20 

94.  04.05.05.008-9 Exerese de Tumor de Conjutura R$82,28 

95.  04.05.05.009-7 Facectomia c/ Implante de Lente Intra-Ocular R$531,60 

96.  04.05.05.010-0 Facectomia s/ Implante de Lente Intra-Ocular R$483,60 

97.  04.05.05.011-9 Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular R$651,60 

98.  04.05.05.012-7 Fototrabeculoplatia a Laser  R$45,00 

99.  04.05.05.013-5 Implante de Protese Anti-Glaucomatosa R$873,61 

100.  04.05.05.014-3 Implante Intra-Estromal R$1.083,55 

101.  04.05.05.015-1 Implante Secundário de Lente Intra-Ocular - Lio R$1.112,83 

102.  04.05.05.016-0 Injeção Subconjuntal/Subtenoniana R$8,24 

103.  04.05.05.017-8 Iridectomia Cirúrgica R$297,46 

104.  04.05.05.018-6 Iridociclectomia  R$619,16 

105.  04.05.05.019-4 Iridotomia a Laser R$45,00 

106.  04.05.05.020-8 Paracentese de Camara Anterior R$82,28 

107.  04.05.05.021-6 Recobrimento Conjuntival R$172,27 

108.  04.05.05.022-4 Roconstituição de Fonix Conjuntival R$436,44 

109.  04.05.05.023-2 Reconstrução de Camara Anterior de Olho R$794,89 

110.  04.05.05.024-0 Retirada de Corpo Estranho da Camara Anterior  R$335,72 

111.  04.05.05.025-9 Retirada de Corpo Estranho da Cornea R$25,00 
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112.  04.05.05.026-7 Sinequiolise a Yag Laser R$45,00 

113.  04.05.05.028-3 Substituição de Lente Instra-Ocular  R$544,88 

114.  04.05.05.029-1 Sutura de Conjuntiva  R$82,28 

115.  04.05.05.030-5 Sutura de Cornea R$164,08 

116.  04.05.05.031-3 Topoplatia do Transplante R$965,45 

117.  04.05.05.032-1 Trabeculectomia  R$898,35 

118.  04.05.05.035-6 Tratamento Cirúrgico de Glaucoma Congenito R$1.236,75 

119.  04.05.05.036-4 Tratamento Cirúrgico de Pterígio  R$209,55 

120.  04.05.05.037-2 Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular R$771,60 

121.  04.05.05.038-0 Cirurgia de Catarata Congênita R$895,16 

122.  04.05.05.039-9 Tratamento Cirúrgico de Deiscência de Sutura R$172,12 

123.  04.05.05.040-2 Radiação para Cross Linkig Corneano R$372,72 

 
2.2. Os preços são fixados pelo SUS, havendo necessidade de complementação deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
2.3. Os procedimentos listados nas especificações descritas acima, e seus respectivos valores devem ser extraídos da “Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OMP) do Sistema Único de Saúde – SUS”, que está 
disponível em anexo nos autos, bem como no site: “http://sigtap.datasus.gov.br”. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 
3.1. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E ADMISSÃO DO USUÁRIO 
3.1.1. A execução dos serviços esta condicionada ao Credenciamento devidamente homologado, sendo necessário o respectivo 

cadastramento do contratado junto a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e posteriormente pelo 
Instrumento Contratual. 

 
3.1.2. O local de execução dos serviços será nas instalações indicadas no contrato ou nas dependências das Unidades de Saúde 

Municipais, se for o caso, em espaço cedido pela Contratante, em regime de comodato, e as condições de execução devem seguir 
as normas da ANVISA, do Conselho (CRM) e afins e da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 

 
3.1.3. Fica estipulado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para início da execução dos serviços, contados a partir da emissão da ordem 

de Serviço, podendo ser antecipado ou postergado se assim for entendido e definido pela Contratante, tendo como principal 

objetivo a execução do serviço. 

3.1.4. O acesso da população aos serviços contratados será feito exclusivamente pelo Complexo Regulador da Contratante por meio 

do Sistema de Regulação (SISREG). 

3.1.5. As contratadas devem disponibilizar profissional (is) responsável(is) para orientar, coordenar e resolver quaisquer questões 

pertinentes à execução dos serviços e correção de situações adversas, devendo indicar sua localização para as reclamações e 

solicitações da Contratante. 

3.1.6. As contratadas deverão estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços 

previstos, com a qualidade e rigor desejado, garantindo a sua supervisão desde a implantaçAs contratadasão. 

3.1.7. As atividades pertinentes à prestação de serviços deverão ser realizadas nas instalações dAs contratadas, desde que autorizadas 

pela Contratante, respeitando os horários estabelecidos, em comum acordo com as contratadas. 

3.1.6. As contratadas deverão inserir/alimentar as informações em sistema próprio, fornecido ou interfaceado com o sistema da 

Contratante, que possibilite acesso aos dados de interesse e relacionados ao objeto contratado. 

3.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ENTRE AS EMPRESAS CONTRATADAS 

3.2.1. As contratadas disponibilizarão: logística diária de consultas, exames e cirurgias pelos profissionais integrantes dAs contratadas, 

para o processamento dos exames da atenção primária, e secundária, Urgência e Emergência em local próprio, o qual deverá 

conter estrutura física e operacional compatíveis com o objeto deste Termo de Referência. 

3.2.2. As contratadas deverão realizar todas as consultas, exames e cirurgias solicitados pelos profissionais da Contratante. 
 

3.2.3. As contratadas executarão as consultas, exames e cirurgias desde que acompanhadas de solicitação médica devidamente assinada e carimbada 

pelo profissional contratado pelas Unidades de Saúde do Município de Gurupi. 

3.2.4. As contratadas disponibilizarão à Contratante material necessário para as perfeitas identificações referentes às consultas, exames 

e cirurgias, conforme relação prevista na tabela SIA/SUS, bem como, etiquetas de código de barra para identificação dos 

pacientes. 

3.2.5. As contratadas implantarão, nas unidades indicadas pela Contratante, sistema de gerenciamento das consultas, exames e cirurgias ou utilizará sistema 

fornecido pela Contratante, com a finalidade de automatizar todos os processos de execução do objeto, desde a requisição até a entrega dos laudos. 

3.2.6.  As contratadas deverão implantar e manter no seu consultório programas (software), devendo este realizar interface e integração com o sistema da 

Contratante ou utilizará sistema fornecido pela Contratante, além de equipamentos de informática (hardware) e recursos humanos, 

permitindo a liberação eletrônica de laudo impresso, mapas de produção, mapas e gráficos de solicitados. 

http://sigtap.datasus.gov.br/
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3.2.7. As Contratadas deverão entregar uma via do resultado do exame devidamente liberado e assinado pelo profissional 

responsável (assinatura eletrônica ou impressa) para o Complexo de Regulação.  
 
3.2.8. Os resultados dos exames e procedimentos deveram ser entregues pelAs contratadas ao paciente no prazo máximo de até 30 

(trinta) dias úteis a contar da data de sua realização. 
 
3.2.9. As Contratadas apresentarão relatório mensal dos pacientes atendidos com quantidade de cada procedimento realizado junto 

à Contratante que serão confrontados com as solicitações autorizadas pelo complexo regulador a serem faturados, para prestação 
de contas. 

 
3.2.10. As especificações de consultas, exames e cirurgias, as quantidades estimadas mensais atendidas podem sofrer alterações com 

a inclusão ou exclusão de exames, quantidades e locais previstos, de acordo com a necessidade da Contratante e de acordo com 
a legislação vigente. Qualquer alteração deverá ser formalizada mediante termo aditivo. 

 
3.2.11. As contratadas deverão disponibilizar às suas expensas todos os insumos, equipamentos e recursos humanos necessários para 

o atendimento do objeto, no local onde se realizará as consultas, exames e cirurgias. 

3.2.12. As contratadasdeverão arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, com respeito a seus 

empregados e técnicos envolvidos na prestação de serviços e seguir as normas regulamentadoras trabalhistas, bem como arcar 

com todos os tributos legais inerentes à prestação dos serviços. 

3.2.13. Os novos programas ou novos procedimentos desenvolvidos pela Contratante no decorrer da contratação e que demandarem 

atividades de prestação de serviços de consultas, exames e cirurgias, em comum acordo entre contratantes e contratadas, sendo 

que seus custos serão classificados como extraordinários e/ou adicionais e repassados integralmente para a Contratante e 

formalizados em Termo Aditivo. 

3.2.14. O treinamento no SISREG será fornecido pela Contratante, sendo de responsabilidade da mesma. 
 

3.2.15. As contratadas deverão realizar interface e integração de seus sistemas com os sistemas da Contratante, além de alimentar os 

sistemas de informação SISREG, e outros que porventura venham a ser implantados pela vigilância em saúde. 

3.2.14. A distribuição dos procedimentos por prestador será operacionalizada pelo Complexo Regulador da Contratante, que é a 
reguladora das vagas, cujos critérios de rateio são: 

 
3.2.14.1. A lotação do paciente no Serviço de que for mais próximo de sua residência; 

3.2.14.2. A opção de escolha do paciente pelo serviço que melhor lhe convier, em havendo disponibilidade de vagas no local 
escolhido pelo usuário ou em serviço que dispuser de vaga no momento da lotação do paciente; 

3.2.14.3. A distribuição de procedimentos considerará ainda, a capacidade instalada de cada contratado de modo que a repartição 

total das vagas existentes ocorra de forma igualitária e proporcional à estrutura disponibilizada ao SUS e ao tempo de execução 

previsto neste Termo de Referência, devendo objetivar, por fim, a prestação de serviços de qualidade e no menor tempo possível 

para que se ponha fim à fila de pacientes à espera de vagas no SISREG. 

3.3. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO 
3.3.1. Caberá à Contratante determinar metas físicas, qualitativas e assistenciais a serem cumpridas; o volume de prestação de serviços; 

a humanização do atendimento; a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e outros fatores que tornem o 
serviço um efetivo instrumento na garantia de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
3.3.2. A Infraestrutura, equipamentos e recursos humanos: Disponibilizar todos os recursos físicos, insumos permanentes e de 

consumo, e profissionais necessários e execução dos serviços, devidamente capacitados para a realização das atividades em 
número suficiente para atender a demanda, devidamente uniformizados e equipados com todos os EPI’s (equipamentos de 
proteção individual). 

 
3.3.3. Instalações: Possuir espaço físico apropriado ao atendimento ambulatorial, com acesso e adaptações específicas aos portadores 

de deficiência motora, cadeirantes e pacientes transportados na maca (rampa, corrimão, banheiros adaptados), arcando com todos 
os custos inerentes à instalação e manutenção das instalações locais; sala climatizada para atendimento na realização das 
consultas, exames e cirurgias, recepção e sala de espera para acompanhantes climatizadas, sanitários para pacientes, sanitários 
para funcionários. 

 
3.3.4. Recursos Humanos: 

a) Médicos dentro de suas especialidades devem apresentar além da comprovação do CRM e afins, os títulos da especialidade 
do Conselho Brasileiro que os representa ou Residência Médica em reconhecido pelo Ministério da Educação –MEC; 

b) Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico em enfermagem; 

c) Anestesista; 

3.3.5. As contratadas serão responsáveis por todos os custos de instalações, manutenção de bens e equipamentos que venham a 
utilizar na prestação de serviços á Contratante, assim como pela segurança das instalações, produtos, equipes que trabalharão 
durante toda a vigência do contrato. 
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3.3.6. As contratadas serão as responsáveis pelos serviços de transporte que se fizerem necessários, arcando com todos os custos 

inerentes a esta operação (veículos, ajudantes, seguros, escolta etc). 
 
3.3.7. As contratadas deverão utilizar meios de transporte seguro, garantindo a integridade e segurança do material, devendo ser 

acondicionadas em caixas térmicas de temperatura e embalagens ideais, devidamente identificadas, segregadas de acordo com a 
natureza de compatibilidade do tipo de material. 

 
3.4. DA ENTREGA DOS LAUDOS 
3.4.1. A entrega dos laudos deverá ser feita pelAs contratadas ao paciente para encaminhamento junto a Contratante. 
 
3.4.1.1. Entrega dos laudos: deverá ocorrer por meio de ferramenta que proporcione a rastreabilidade das entregas disponibilizando 

para a equipe da Contratante todas as informações por meio de interface via WEB; 
 
3.4.1.2. Disponibilizar visualizador de laudos via web nos computadores da Contratante de maneira a permitir o acompanhamento 

de todas as etapas que envolvem a realização dos exames pela equipe da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de sistema próprio via WEB, interfaceado com o sistema da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou por ela cedido. O link para acesso à internet externo aos laboratórios é de 
responsabilidade da Contratante; 

3.4.1.3. A Contratante e As contratadas deverão estabelecer um fluxo para notificação dos resultados que se enquadrem nos 
parâmetros estabelecidos como de “Pânico”. 

 
3.4.1.3.1. As contratadas deverão elaborar em conjunto com as Unidades os indicadores críticos ou de pânico, cujos resultados devem 

ser comunicados ao médico do paciente em caráter de urgência. A Contratante deverá fornecer o contato de cada unidade para 
informar os resultados de “Pânico”. 

 
3.4.2. O não cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pela Contratante acarretará a aplicação das sanções previstas nas 

cláusulas de penalidade. 
 
3.4.3. Toda a emissão de resultados e laudos serão de total responsabilidade da Contratada, incluindo papéis, envelopes, cartuchos e 

toners para impressoras, bem como a manutenção de todos os sistemas (softwares) e equipamentos de informática de 
responsabilidade da Contratada. Exclui-se os custos aqui mencionados quando realizados em equipamentos que não sejam da 
Contratada. 

 
3.4.4. Os laudos deverão ser entregues ou disponibilizados por meio eletrônico ou impresso, em dias úteis e no horário comercial, 

salvo nos casos em que houver impedimento previsto. Nos casos de exames de Urgência e Emergência deverão ser cumpridos 
de 15 (quinze) dias corridos e disponibilizados também via internet (web) 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

 
3.5. DOS SISTEMAS DE CONTROLES / MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO 
3.5.1. As contratadas deverão disponibilizar sistema de gerenciamento em suas unidades. O sistema de gerenciamento de consultas, 

exames e cirurgias deve dispor das seguintes ferramentas: 
 
3.5.2.1. Manutenção automática do banco de dados on-line e exportação de laudos para backup. 
 
3.5.2.2. Possibilidade de criação de grupos de exames com realização restrita definida pela Contratante. 
 
3.5.2.3. Laudo evolutivo com possibilidade de visualização de, no mínimo, os três últimos resultados anteriores no mesmo laudo. O 

sistema deverá permitir busca de todos os resultados realizados para o paciente, atendendo os critérios da RDC302. 
 
3.5.2.4. Recursos para registro de informações que garantam o rastreamento de todas as fases do processo de execução de exames. 

 
3.5.2.5. Status das amostras que orientem a fase do processo – cadastro, recepção, aguardando processamento, incompleta, completa, 

cancelada, pendente, nova coleta, liberada e impressa. 
 
3.5.2.6. A Contratada deverá prestar informações relativas ao atendimento, de acordo com a orientação do responsável pela Gestão do 

contrato da Contratante: 
 

3.5.2.6.1. A Contratada deverá fornecer cópia do banco de dados quando solicitado e realizado em sistema próprio, com prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, sendo o mesmo de propriedade da Contratante e não autorizado para outros fins. 

 
3.5.3. Realizar pesquisas de satisfação com os usuários e com as unidades de saúde, semestralmente, iniciando- se após a 

implementação completa dos serviços, sob supervisão da Contratante. 
 
3.5.4. Pesquisas adicionais serão realizadas mediante solicitação da Contratante. 

 
3.5.5. Deverão ser realizadas reuniões operacionais periódicas para discussão da operação com responsável designado pela Contratante. 
 
3.5.6. Os indicadores de desempenho deverão ser definidos em comum acordo entre Contratada e Contratante. Esses indicadores, 

quando necessário, serão revisados e discrepâncias serão corrigidas, sanadas e eliminadas. 
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3.5.7. As contratadas deverão fornecer relatórios periódicos que facilitem e orientem as ações de controle e regulação da Contratante, 

tais como: estatística de consultas, exames e cirurgias por médico solicitante, estatística de exames alterados, estatística de tempo 
(percentual de requisições de consultas, exames e cirurgias atendidos dentro dos prazos); relatórios financeiros para controle e 
fiscalização. 

 
3.5.8. A Unidade habilitada deve manter registro de todos os seus casos, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, preferentemente na 

forma digital, a fim de permitir a recuperação de dados quanto ao crédito dos procedimentos. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. Não obstante As contratadas serem as únicas e exclusivas responsáveis pela execução de todos os serviços, ao Contratante é 

reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designado. 

4.2. Para a fiscalização do contrato e atesto das notas fiscais fica designado o Servidor Senhor Dirceu Vieira Borges, Cargo: Chefe da 

Central de Processamento de Dados, telefone: (63)3316-1404. 

4.3. No exercício da fiscalização dos serviços deve a Contratante, por meio do Fiscal do contrato: 

a) Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

b) Se utilizar do procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, 

medição dos níveis de qualidade; 

c) Conferir e vistar os relatórios dos procedimentos e serviços realizados pela Contratada; 

d) Avaliar mensalmente a Medição dos serviços efetivamente prestados, descontando o equivalente aos não realizados bem como 

aqueles não aprovados por não conformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem 

prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; 

e) Encaminhar às Contratadas o Relatório Mensal dos Serviços, para conhecimento da avaliação. 

4.4. Se constatada pela fiscalização o não atendimento das determinações quanto a regular execução dos serviços, dentro do prazo de 

72 (setenta e duas) horas, contados da solicitação a Contratante poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízos das 

penalidades a que a Contratada prestadora dos serviços esteja sujeita. 

4.4.1. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços 
prestados, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento do serviço será feito para cada procedimento realizado, conforme o determinado na Tabela SUS remuneratório. 
Serão considerados, para fins de pagamento, apenas os procedimentos realizados dentro dos padrões de qualidade exigidos no 
Edital e seus anexos. 

 
5.2. O pagamento será feito mediante apresentação mensal, de forma eletrônica (pen drive, e-mail, ou CD) dos dados de produção 

preenchidos no BPA (Boletim de Produção Ambulatorial), fornecido gratuitamente pelo DATA SUS, acompanhado da nota 
fiscal correspondente, do relatório detalhado e dos pedidos de exames. As Contratadas receberão orientação da Contratante 
para uso do referido sistema. 

 
5.3. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 

acompanhada dos pedidos médicos, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
 
5.4. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado após o repasse dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde ao 

Fundo Municipal de Saúde. 

 
5.5.  A prestação de contas será feita mensalmente, segundo cronogramas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Contratante. 
 
5.6. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do Contratado, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, 

desde que não haja fator impeditivo imputável ao Prestador de Serviço, e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o Atesto de 
Recebimento do objeto. 

 
5.7. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida a Nota Fiscal 

que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 
 
5.8. Os Contratados deverão emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na 

mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 
5.9. A Nota Fiscal/Fatura emitidas pelas Contratadas deverá conter, em local de fácil visualização Nº do Processo Licitatório, Nº do 

Chamamento Público, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do 
objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
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5.10. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 

acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
5.11. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal a 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como a do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

 
5.12. Nenhum pagamento será efetuado as Contratadas enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, com vantagens para a Contratante, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 
n.º8.666/1993, a Contratada deve apresentar comprovação de regularidade nos termos exigidos nos item 19 do Termo de 
Referencia. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no 
Contrato, das cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 

 
7.2. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome completo e legível do 

paciente, número de prontuário, idade, local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico 
ou enfermeiro solicitante.  

 
7.3. Garantir que quando o paciente estiver com alguma amostra pendente essa informação seja repassada a Contratado. 
 
7.4. Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos resultados dos Exames entregues 

pelAs contratadas, especialmente, mas não se limitando, às regras constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, 
respondendo integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados às Contratadas e aos pacientes, pela inobservância dessa 
obrigação, inclusive após o encerramento da vigência do presente instrumento. 

 
7.5. Designar supervisores, preferencialmente de nível superior, com objetivo de gerenciar e supervisionar as atividades prestadas 

pelAs contratadas. São tarefas do Supervisor: 
 
7.5.1. Acompanhar periodicamente as requisições de consultas, exames e cirurgias, para avaliar, intervir na realização dos mesmos 

de modo a garantir a entrega dos laudos e prestação dos serviços nos tempos previstos e na qualidade esperada. 
 
7.5.2. Acompanhar e garantir que as requisições de exames devem ser preenchidas em formulário padrão da Contratante, com 

informações claras elegíveis. 

 
7.5.3. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome legível do paciente, número 

de prontuário, número da carteira de identidade (se menor, a identidade do responsável), idade, data de nascimento, cartão 
nacional do SUS, endereço, CEP e local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico 
solicitante ou enfermeiro solicitante. 

 
7.5.4. Informar às Contratadas, nomes e telefones dos supervisores, bem como o dos médicos chefes de equipe das Unidades. 
 
7.5.5. Elaborar lista de verificação para a avaliação do serviço prestado, tanto na fase de implantação quanto na de implementação, 

contemplando fluxos de informação, fluxos de entrega, realização e liberação de resultado, qualidade no processamento dos 
exames, quantidade de exames realizados, tempo de entrega de resultados e quantidade de emissão de 2º via de laudos. 

 
7.5.7. Entregar às Contratadas os documentos, necessários à obtenção de autorizações e licenças das atividades objeto do presente 

contrato no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do instrumento contratual. 
 
 7.6. A Contratante, além das obrigações consideradas contidas neste Termo de Referência por determinação legal, obriga-se a: 
 

a) Publicar a lista dos contratados no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, no Mural e no site Oficial da Prefeitura; 

b) Publicar o resumo do Termo de Credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 

c) Transmitir às pessoAs contratadas as informações necessárias à prestação do serviço; 

d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do presente Termo, com 
competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às Contratadas 
as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Referência, o pagamento devido às Contratadas oriundos do serviço prestado; 

f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelAs contratadas, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, 
suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, 
ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual; 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.1. O Contratado, além das obrigações contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das cabíveis por determinação legal, 

obriga-se a: 
 
8.1.1. Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos dos Programas de Controle de Qualidade a fim de 

possibilitar a obtenção das certificações. 
 
8.1.2. A Contratada deverá apresentar até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente, as agendas/escalas fixas considerando o 

quantitativo de contrato de cada especialidade/consulta/exames/cirurgias contratada para agendamento do próximo mês. 
 
8.1.3. Para atendimento de Urgência e Emergência  a Contratada deverá disponibilizar em sua agenda um percentual de 10% (dez 

por cento) ao mês.  
 
8.1.4. A Contratada deverá registrar todos os usuários atendidos, devendo manter atualizadas as informações diariamente ou ao fim 

de cada semana de atendimento. A confirmação do atendimento pela Contratada deverá ser realizada somente após os usuários 
serem efetivamente atendidos e finalizados o atendimento, vez que poderá ocorrer interrupção na realização da consulta no dia 
agendado, por motivos diversos, inclusive inerentes às condições físicas e psíquicas do próprio paciente; 

 
8.1.5 A Contratada deverá ter Programa de Controle de Qualidade ou Certificado de Acreditação, orientado e emitido por 

organizações/instituições legalmente habilitadas. 
8.2. A Contratada, para fiel atendimento do objeto do presente Termo de Referência, manterá em perfeito estado de funcionamento, 

manutenção e desempenho, os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo todas as normas aplicáveis. 
 
8.3. A Contratada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos reguladores, preservando sua habilitação 

para prestação dos serviços objeto do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus empregados junto a estes 
órgãos. 

 
8.4. A contratada deverá prestar os serviços a serem contratados dentro dos rigorosos padrões de qualidade e obedecendo as 

indicações técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, inclusive, registro nos órgãos competentes. 
 
8.5. A contratada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a legislação vigente incidente sobre o objeto do 

credenciamento, em especial. Os técnicos que prestarão os serviços deverão usar crachá de identificação. 
 
8.6. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor 

no local de trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, 
Estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço. 

 
8.7. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços que, a critério desta, não tenham sido bem executados ou 

que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 
 
8.8. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho (NR). 
 
8.9. Manter durante toda a execução do contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 
 
8.10. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 

quanto às obrigações assumidas no presente Credenciamento, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais. 

 
8.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 
8.12. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 
8.13. Permitir fiscalização, por parte da Contratante com pré-agendamento, para a vistoria dos serviços e o livre acesso às 

dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom andamento do(s) serviço(s). 
 
8.14. Disponibilizar equipe devidamente treinada, capacitada e habilitada para a execução dos Serviços de Apoio Diagnóstico, 

responsabilizando-se pela gestão técnica dos serviços que prestar, bem como pelos atos de seus profissionais, além de indicar 
um profissional para a função de Responsabilidade Técnica junto à Vigilância Sanitária. 

8.15. Garantir que os equipamentos, insumos e materiais serão suficientes ao bom funcionamento à unidade, para a realização dos 
Serviços de Consultas, Exames e Cirurgias, mediante as necessidades da Contratante. 

 
8.16. Todas as consultas às atividades da contratada estarão disponibilizadas ao Complexo Regulador da Contratante. 
8.17. A Contratada se submeterá às normas vigentes da Contratante e do Ministério da Saúde, bem como outras que vierem a ser 

editadas, quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação e realização de consultas, exames e cirurgias subsequentes, o local 
de revisão das contas ambulatoriais e outros procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários das 
unidades de saúde. 
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Anexo VI – Minuta do Contrato- Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
8.18. A Contratada se obriga a informar aos responsáveis pelas unidades de Saúde os nomes e telefones (incluindo celular) dos 

supervisores das unidades, além do número de celular dos plantonistas para os atendimentos de Urgência e Emergência. 

 
8.19. A Contratada deverá ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS, onde os resíduos provenientes 

dos exames e cirurgias sejam descartados em lixeiras devidamente apropriadas, com saco, tampa, pedal e identificação 
(sinalização) do resíduo descartado, atendendo aos parâmetros referenciados na NBR 9191/2002 da ABNT, NBR 7.500/2017 da 
ABNT, Resolução RDC ANVISA n°306/2004 e Resolução CONAMA n° 358/2005 que dispõe sobre os resíduos sólidos e sua 
classificação: 

8.20.1 - GRUPO A – RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 
8.21.2 - GRUPOS B – RESÍDUOS QUÍMICOS 
8.22.3 - GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 

8.23.4 - GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS  
8.24.5 - GRUPO E – RESÍDUOS PERFUROCORTANTES OU ESCACRIFICANTES 

 
8.25. A Contratada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por motivos de falta de insumos/equipamentos 

transporte ou recursos humanos. A Contratada deverá ter recursos sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade. 
Salvo na ocorrência de caso fortuito ou por motivo de força maior, greve, etc. que a impeça de executar os serviços. 

 
8.26. A Contratada deverá relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade observada em suas instalações, que cause alterações 

temporárias e imediatas e, consequentemente, da oferta de serviços, seja de caráter humano ou material, de forma a providenciar 
o afastamento dos profissionais responsáveis pelas agendas que estiverem impedidas, evitando assim problemas no fluxo de 
encaminhamento. Esta informação deve ser feita de forma imediata, por e-mail ou telefone ao usuário, à Central de Regulação da 
Contratante. 

 
8.27. Compete à contratada implantar formulários e processos para elaboração de POP’s a garantia da qualidade. 
 
8.28. A Contratada deverá participar de controle de qualidade interno e externo (CIQ/CEQ), atingindo desempenho ótimo na 

avaliação anual destes. 
 
8.29. É responsabilidade da contratante realizar a calibração de equipamentos. 
 
8.30. A Contratada deverá realizar auditorias internas. 
 
8.31. Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 

832. Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), compatível com a complexidade dos serviços 
contratados. 

8.33. As contratadas, além das obrigações contidas neste Termo, das cabíveis por determinação legal, obrigar-se-á: 

a) Ter ciência que serão contratados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os requisitos e apresentar a 
documentação exigida; 

b) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93); 

c) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a contratante exige e 
descreve no Termo de Referência; 

d) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos causados a 
contratante ou a terceiros, em decorrência da execução das consultas, exames e cirurgias realizados em desacordo com as normas 
técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com erro grosseiro causado por negligência, imprudência, ou imperícia dAs 
contratadas, reservando-se no direito de descontar quaisquer créditos do (a) Contratado (o), a importância necessária ao 
ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

e) Assumir os custos e gastos referentes a consultas, exames e/ou cirurgias feitas sem que tal procedimento tenha sido previamente 
autorizado por escrito pela contratante. 

f) Proceder no agendamento para a realização de consultas e exames, no prazo máximo de 30 (trinta) dias e para as cirurgias prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Nos casos de Urgência e Emergência deverá ocorrer de forma imediata, conforme 
solicitação da contratante; 

g) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 

i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 
 

8.34. É vedado ao (a) Contrato (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 
CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO 

9.1. Ao Contratado será pago o valor de R$ R$ XXX,XX (xxxxxxxxxxxxx), conforme detalhado abaixo: 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

 
 

     

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
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Anexo VI – Minuta do Contrato- Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
10.1. 23.1. Ao Contratado  poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 

devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e sujeitando-se as penalidades constantes 
nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 
10.2. A inobservância, pelo Contratado, de cláusula ou obrigações constantes do contrato, ou de dever originado de norma legal ou 

regulamentar pertinente, autorizará a Administração Pública a aplicar, em cada caso, as seguintes penalidades contratuais: 
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da obrigação; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução parcial, inclusive no caso de 
reposição do objeto rejeitado; 
c) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste credenciamento, até no máximo de 30 (trinta) 
dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública de modo geral, do Município 
de Gurupi-TO pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e a gravidade da falta cometida, respeitados os 
limites legais; 
e) Suspensão definitiva dos serviços; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, considerado, para tanto, reincidências de faltas, 
sua natureza e gravidade. 
 
10.3. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso o 
Contratado/contratado não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 
judicial da multa. 
 
10.4. As multas e penalidades serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde mediante respectivo processo administrativo, sem 
prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
10.5. Pela inobservância do disposto no Edital, Termo de Credenciamento e Contrato, poderá haver a incidência das penalidades de 
advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, observado o devido processo e amplo direito de defesa. 
 
10.6. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que apresentar documento fraudado ou falsa declaração para fins de 
habilitação neste processo de credenciamento. 
 
10.7. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a situação como as 
circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro do devido processo legal. 
 
10.8. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da Administração Pública de exigir o 
ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, 
seus usuários e terceiros, independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. As despesas decorrentes da Contratação correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:  
 
 
  Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 33.90.39  
   Fonte: 0401 
 
   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 339039  
   Fonte: 0040 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, o qual ficará rescindido de pleno direito, se houver ocorrência de 

uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
 12.2. A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o contratado, justificadamente, informar com antecedência 

mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, informar a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, que pretende desistir realização das atividades, antes do início da execução do objeto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. O Edital de Chamamento Público nº 006/2019 e seus demais anexos é parte integrante deste Instrumento, independentemente 
de transcrição. 

 
13.2. O valor dos serviços não sofrerá reajuste pelo período de vigência deste instrumento, ficando, portanto vedado o pagamento de 

qualquer sobretaxa com relação aos valores ou do comprometimento a terceiros da atribuição de proceder ao Contrato e/ou 
intermediação do pagamento dos serviços prestado. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
13.3. O ISSQN oriundo da prestação de serviços, quando devido à municipalidade, será cobrado por ocasião do pagamento à 

CONTRATADA. 
 
13.4. As partes elegem o Foro da Comarca de Gurupi- TO, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente instrumento.  E 

por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas.      

                                            

   GURUPI- TO,  ______ de _____________de 2019. 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gutierres Borges Torquato 

Contratante 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 
Testemunhas: 
 
1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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Anexo VII – Formulário de Inscrição para Credenciamento - Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO  
Processo Administrativo nº 2019.018392 

 
 

ANEXO VII – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO 
PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

 
PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: 

CNPJ:                                                                   Inscrição Estadual:  

Endereço: 

Bairro:                                             Cidade:                                            UF:          CEP: 

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

Nome completo: 

Estado Civil:                                                Nacionalidade: 

RG:                                                                 CPF: 

Profissão: 

Data de Nascimento:                                  PIS/NIT:  

Telefone 1:                                                    Watsapp: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro:                                                    Cidade:                                          UF:          CEP: 

 

ASSINALE ABAIXO O ITEM PROPOSTO: 

(       ) ITEM 1 - CONSULTAS DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGIA – GRUPO 03 – SUB GRUPO 01 

(       ) ITEM 2 – EXAMES OFTALMOLÓGICOS – GRUPO 02 – SUB GRUPO 11 

(       ) ITEM 3 – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS - GRUPO 04 – SUB GRUPO 05 

 

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do EDITAL DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº006/2019, bem como concordar com os termos que o regem. 

 

Gurupi-TO; ____/_____/2019                                                   
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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Anexo VIII– Termo de Credenciamento - Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO  

Processo Administrativo nº 2019.018392 
 

ANEXO VIII  
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019-RETIFICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS 
OFTALMOLÓGICAS, INCLUINDO PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS, 
DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE GURUPI/TO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE GURUPI/TO E <NOME DA PESSOA> 

 
CREDENCIANTE:  MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ nº 11. 336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, nº 1345, 
centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070, neste ato representado por seu Secretário e 
Gestor nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392/2019, de 01/04/2019 o Sr. 

Gutierres Borges Torquato, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do CPF n° 
006.550.891-28 e do RG n° 390.518 SSP/TO, residente e domiciliado Av. Ceará 
esq. Rua 07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081. 

 

CREDENCIADO (A) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) 

do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone(xx)xxx), e-mail_________________. 

 
As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.018392, tem entre si justo e acertado o 
presente Termo de Credenciamento, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Credenciamento para Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Consultas, 

Exames e Cirurgias Oftalmológicas, incluindo Procedimentos Anestésicos. 
 

Consultas, Exames e Cirurgias Oftalmológicas Unid. Quant. 

Item Cód. Procedimento   

1 15321 Consultas de Especialidades Oftalmologia – Grupo 03 – Sub Grupo 

01 

SV 01 

2 17178 Exames Oftalmológicos – Grupo 02 – Sub Grupo 11 SV 01 

3 7421 Cirurgias Oftalmológicas - Grupo 04 – Sub Grupo 05 SV 01 

 

1.2. O local de execução dos serviços será nas instalações indicadas no contrato ou nas dependências das 
Unidades de Saúde Municipais, se for o caso, em espaço cedido pela Credenciante, em regime de 
comodato, e as condições de execução devem seguir as normas da ANVISA, do Conselho (CRM) e 
afins e da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 

 
1.3. As Credenciadas disponibilizarão: logística diária de consultas, exames e cirurgias pelos profissionais 

integrantes das Credenciadas, para o processamento dos exames da atenção primária, e secundária, 
Urgência e Emergência em local próprio, o qual deverá conter estrutura física e operacional 
compatíveis com o objeto deste Termo de Referência. 

 
1.4. As Credenciadas deverão realizar todas as consultas, exames e cirurgias solicitados pelos profissionais 

da Credenciante. 
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Anexo VIII– Termo de Credenciamento - Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

1.5. As Credenciadas executarão as consultas, exames e cirurgias desde que acompanhadas de solicitação 
médica devidamente assinada e carimbada pelo profissional credenciado pelas Unidades de Saúde do 
Município de Gurupi. 

 
1.6. As Credenciadas disponibilizarão à Credenciante material necessário para as perfeitas identificações 

referentes às consultas, exames e cirurgias, conforme relação prevista na tabela SIA/SUS, bem como, 
etiquetas de código de barra para identificação dos pacientes. 

 
1.7. As Credenciadas deverão implantar e manter no seu consultório programas (software), devendo este 

realizar interface e integração com o sistema da Credenciante ou utilizará sistema fornecido pela 
Credenciante, além de equipamentos de informática (hardware) e recursos humanos, permitindo a 
liberação eletrônica de laudo impresso, mapas de produção, mapas e gráficos de solicitados. 

 
1.8. As Credenciadas deverão entregar uma via do resultado do exame devidamente liberado e assinado 

pelo profissional responsável (assinatura eletrônica ou impressa) para o Complexo de Regulação. 
 

1.9. Os resultados dos exames e procedimentos deveram ser entregues pelas Credenciadas ao paciente no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis a contar da data de sua realização. As Credenciadas 
apresentarão relatório mensal dos pacientes atendidos com quantidade de cada procedimento 
realizado junto à Credenciante que serão confrontados com as solicitações autorizadas pelo complexo 
regulador a serem faturados, para prestação de contas. 

 
1.10.  As Credenciadas deverão realizar interface e integração de seus sistemas com os sistemas da 

Credenciante, além de alimentar os sistemas de informação SISREG, e outros que porventura venham 
a ser implantados pela vigilância em saúde. 

 
CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

2.1. Caberá a Credenciante, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e/ou constantes do presente 
Termo de Referência: 

 
2.2. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome 

completo e legível do paciente, número de prontuário, idade, local para a entrega do resultado. Este 
deverá estar assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro solicitante.  

 
2.3. Garantir que quando o paciente estiver com alguma amostra pendente essa informação seja repassada 

a Credenciado. 
 

2.4. Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos resultados 
dos Exames entregues pelas Credenciadas, especialmente, mas não se limitando, às regras 
constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, respondendo integralmente por quaisquer 
prejuízos ocasionados às Credenciadas e aos pacientes, pela inobservância dessa obrigação, inclusive 
após o encerramento da vigência do presente instrumento. 

 
2.5. Designar supervisores, preferencialmente de nível superior, com objetivo de gerenciar e supervisionar 

as atividades prestadas pelas Credenciadas. São tarefas do Supervisor: 
 

2.5.1. Acompanhar periodicamente as requisições de consultas, exames e cirurgias, para avaliar, intervir 
na realização dos mesmos de modo a garantir a entrega dos laudos e prestação dos serviços nos 
tempos previstos e na qualidade esperada. 

 
2.5.2. Acompanhar e garantir que as requisições de exames devem ser preenchidas em formulário padrão 

da Credenciante, com informações claras elegíveis. 

 
2.5.3. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente identificados contendo o nome 

legível do paciente, número de prontuário, número da carteira de identidade (se menor, a identidade 
do responsável), idade, data de nascimento, cartão nacional do SUS, endereço, CEP e local para a 
entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico solicitante ou enfermeiro 
solicitante. 



 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pernambuco, n°.1345, centro, Gurupi/TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0081 
 3 

Anexo VIII– Termo de Credenciamento - Chamamento Público nº 006/2019-Retificação 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

2.5.4. Informar às Credenciadas, nomes e telefones dos supervisores, bem como o dos médicos chefes de 
equipe das Unidades. 

 

2.5.5. Elaborar lista de verificação para a avaliação do serviço prestado, tanto na fase de implantação quanto 
na de implementação, contemplando fluxos de informação, fluxos de entrega, realização e liberação de 
resultado, qualidade no processamento dos exames, quantidade de exames realizados, tempo de 
entrega de resultados e quantidade de emissão de 2º via de laudos. 

 
2.5.7. Entregar às Credenciadas os documentos, necessários à obtenção de autorizações e licenças das 

atividades objeto do presente contrato no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de 
assinatura do instrumento contratual. 

  
2.6. A Credenciante, além das obrigações consideradas contidas neste Termo de Referência por 

determinação legal, obriga-se a: 
a) Publicar a lista dos credenciados no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, no Mural e no 

site Oficial da Prefeitura; 
b) Publicar o resumo do Termo de Credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a 

Lei federal 8.666/93; 
c) Transmitir às pessoas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, objeto do 

presente Termo, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como anotar, em registro 
próprio, as falhas detectadas e comunicar às Credenciadas as ocorrências de quaisquer fatos que 
exijam medidas corretivas; 

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Referência, o pagamento devido às Credenciadas 
oriundos do serviço prestado; 

f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Credenciadas, recusando-as quando inexatas e/ou 
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir 
após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo 
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual; 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
3.1. Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos dos Programas de Controle de 

Qualidade a fim de possibilitar a obtenção das certificações. 
 

3.1.1 A Credenciada deverá apresentar até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente, as agendas/escalas 
fixas considerando o quantitativo de contrato de cada especialidade/consulta/exames/cirurgias 
contratada para agendamento do próximo mês. 

 
3.1.2 Para atendimento de Urgência e Emergência a Credenciada deverá disponibilizar em sua agenda um 

percentual de 10% (dez por cento) ao mês. 
  

3.2. A Credenciada deverá registrar todos os usuários atendidos, devendo manter atualizadas as 
informações diariamente ou ao fim de cada semana de atendimento. A confirmação do 
atendimento pela Credenciada deverá ser realizada somente após os usuários serem efetivamente 
atendidos e finalizados o atendimento, vez que poderá ocorrer interrupção na realização da 
consulta no dia agendado, por motivos diversos, inclusive inerentes às condições físicas e psíquicas 
do próprio paciente; 

 

3.2.1 A Credenciada deverá ter Programa de Controle de Qualidade ou Certificado de Acreditação, 
orientado e emitido por organizações/instituições legalmente habilitadas. 

 
3.3. A Credenciada, para fiel atendimento do objeto do presente Termo de Referência, manterá em perfeito 

estado de funcionamento, manutenção e desempenho, os equipamentos utilizados na execução dos 
serviços, obedecendo todas as normas aplicáveis. 

 
3.4. A Credenciada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos respectivos órgãos reguladores, 

preservando sua habilitação para prestação dos serviços objeto do presente contrato e comprovar 
anualmente o vínculo de seus empregados junto a estes órgãos. 
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3.5. A Credenciada deverá prestar os serviços a serem contratados dentro dos rigorosos padrões de 

qualidade e obedecendo as indicações técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, 
inclusive, registro nos órgãos competentes. 

 
3.6. A Credenciada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a legislação vigente 

incidente sobre o objeto do credenciamento, em especial. Os técnicos que prestarão os serviços deverão 
usar crachá de identificação. 

 
3.7. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina e 

demais regulamentos em vigor no local de trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e 
encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, 
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço. 

 
3.8. Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Credenciante, os serviços que, a critério desta, não 

tenham sido bem executados ou que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução. 

 
3.9. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho (NR). 
 
3.10. Manter durante toda a execução do contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 
 
3.11. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Credenciamento, em 
especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 
3.12. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 

Credenciante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do 
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 
3.13. A inadimplência da Credenciada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 

transfere à Credenciante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato. 

 
3.14. Permitir fiscalização, por parte da Credenciante com pré-agendamento, para a vistoria dos serviços e 

o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom 
andamento do(s) serviço(s). 

 
3.17. Disponibilizar equipe devidamente treinada, capacitada e habilitada para a execução dos Serviços de 

Apoio Diagnóstico, responsabilizando-se pela gestão técnica dos serviços que prestar, bem como pelos 
atos de seus profissionais, além de indicar um profissional para a função de Responsabilidade Técnica 
junto à Vigilância Sanitária. 

3.18. Garantir que os equipamentos, insumos e materiais serão suficientes ao bom funcionamento à 
unidade, para a realização dos Serviços de Consultas, Exames e Cirurgias, mediante as necessidades da 
Credenciante. 

 
3.19. Todas as consultas às atividades da Credenciada estarão disponibilizadas ao Complexo Regulador 

da Credenciante. 
 
3.20. A Credenciada se submeterá às normas vigentes da Credenciante e do Ministério da Saúde, bem 

como outras que vierem a ser editadas, quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação e realização 
de consultas, exames e cirurgias subsequentes, o local de revisão das contas ambulatoriais e outros 
procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários das unidades de saúde. 

 
3.21. A Credenciada se obriga a informar aos responsáveis pelas unidades de Saúde os nomes e telefones 

(incluindo celular) dos supervisores das unidades, além do número de celular dos plantonistas para os 
atendimentos de Urgência e Emergência. 

 
3.22. A Credenciada deverá ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS, 
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onde os resíduos provenientes dos exames e cirurgias sejam descartados em lixeiras devidamente 
apropriadas, com saco, tampa, pedal e identificação (sinalização) do resíduo descartado, atendendo 
aos parâmetros referenciados na NBR 9191/2002 da ABNT, NBR 7.500/2017 da ABNT, Resolução RDC 
ANVISA n°306/2004 e Resolução CONAMA n° 358/2005 que dispõe sobre os resíduos sólidos e sua 
classificação: 

 
3.22.1. GRUPO A – RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 
3.22.2. GRUPOS B – RESÍDUOS QUÍMICOS 
3.22.3. GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 
3.22.4. GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS  
3.22.5. GRUPO E – RESÍDUOS PERFUROCORTANTES OU ESCACRIFICANTES 

 
3.23. A Credenciada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por motivos de falta de 

insumos/equipamentos transporte ou recursos humanos. A Credenciada deverá ter recursos 
sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade. Salvo na ocorrência de caso fortuito ou 
por motivo de força maior, greve, etc. que a impeça de executar os serviços. 

 
3.24. A Credenciada deverá relatar à Credenciante toda e qualquer irregularidade observada em suas 

instalações, que cause alterações temporárias e imediatas e, consequentemente, da oferta de serviços, 
seja de caráter humano ou material, de forma a providenciar o afastamento dos profissionais 
responsáveis pelas agendas que estiverem impedidas, evitando assim problemas no fluxo de 
encaminhamento. Esta informação deve ser feita de forma imediata, por e-mail ou telefone ao usuário, 
à Central de Regulação da Credenciante. 

 
3.25. Compete à Credenciada implantar formulários e processos para elaboração de POP’s a garantia da 

qualidade. 
 
3.26. A Credenciada deverá participar de controle de qualidade interno e externo (CIQ/CEQ), atingindo 

desempenho ótimo na avaliação anual destes. 
 
3.27. É responsabilidade da credenciada realizar a calibração de equipamentos. 
 
3.28. A Credenciada deverá realizar auditorias internas. 
 
3.29. Possuir alvará da Vigilância Sanitária, válido e vigente. 

3.30. Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde (CNES), compatível com a 
complexidade dos serviços credenciados. 

3.31. As Credenciadas, além das obrigações contidas neste Termo, das cabíveis por determinação legal, 
obrigar-se-á: 

a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os 
requisitos e apresentar a documentação exigida; 

b) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora 
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência, (art. 55, 
inciso XIII, da Lei 8.666/93); 

c) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a 
credenciante exige e descreve no Termo de Referência; 

d) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus 
prepostos causados a credenciante ou a terceiros, em decorrência da execução das consultas, exames e 
cirurgias realizados em desacordo com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com 
erro grosseiro causado por negligência, imprudência, ou imperícia das credenciadas, reservando-se no 
direito de descontar quaisquer créditos do (a) Credenciado (o), a importância necessária ao 
ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

e) Assumir os custos e gastos referentes a consultas, exames e/ou cirurgias feitas sem que tal 
procedimento tenha sido previamente autorizado por escrito pela credenciante. 

f) Proceder no agendamento para a realização de consultas e exames, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
e para as cirurgias prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Nos casos de Urgência e Emergência 

deverá ocorrer de forma imediata, conforme solicitação da credenciante; 
g) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
i) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço. 
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3.32. É vedado ao (a) Contrato (a) paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso 
prévio e dentro do prazo pré-estabelecido. 
 

CLAUSULA QUARTA – DO VALOR 
4.1. Os procedimentos listados nas especificações descritas no item 05 do Termo de Referência, e seus 

respectivos valores são extraídos da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 
Materiais Especiais (OMP) do Sistema Único de Saúde – SUS”, que está disponível em anexo nos autos, 
bem como no site: “http://sigtap.datasus.gov.br”. Caso haja necessidade de complementação, esta 
deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde.  

 
DA REMUNERAÇÃO  

4.2.1. As Empresas Credenciadas receberão conforme determina a Portaria GM/MS Nº 1.034, de 05 de maio 

de 2010, na qual dispõe, em seu art. 9°, II, que para efeito de remuneração, os serviços contratados 

deverão utilizar como referência a Tabela de Procedimentos SUS. 

CLAUSULA QUINTA – VIGÊNCIA/VALIDADE 
5.1. O presente Credenciamento terá vigência de 02 (dois) anos, contados a partir do quinto dia útil de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, observada a disponibilidade 
orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da administração pública. 

 
CLAUSULA SEXTA – DOTAÇÃO 
6.1. As despesas decorrentes do credenciamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação 

orçamentária:  
 
   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 33.90.39  
   Fonte: 0401 
 
   Ação: Serviços Laborat. e Diagnósticos  - BLMAC 
   Dotação: 07.0709.302.1043.2120 
   Elemento de Despesa: 339039  
   Fonte: 0040 
 
CLAUSULA SETIMA – DA RESCISÃO 

7.1. Dar-se-á rescisão do Credenciamento, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos 
termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 

 
7.2. A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o Credenciado, justificadamente, 

informar com antecedência mínima de 07 (sete) dias antes do início da execução do serviço, informar a 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, que pretende desistir realização das 
atividades, antes do início da execução do objeto.  
 

CLAUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
8.1. Ao Contratado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por 

perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência 
e sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 
CLAUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. Não obstante as Credenciadas serem as únicas e exclusivas responsáveis pela execução de todos os 

serviços, ao Credenciante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por meio do Gestor e 
Fiscal ora designado. 

 
9.2. Para a fiscalização do contrato e atesto das notas fiscais fica designado o Servidor Senhor Dirceu Vieira 

Borges, Cargo: Chefe da Central de Processamento de Dados, telefone: (63)3316-1404 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DO DESCREDENCIAMENTO 

http://sigtap.datasus.gov.br/
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10.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei 

8.666/93. 
 
10.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido do Credenciado, quando comprovar que está impossibilitada 

de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
 
10.3. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito a Secretaria 

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

10.1. Por força do artigo 26 da Lei nº 8080/90, os preços são previamente fixados pelo Gestor do SUS, com 
base na Tabela SUS do Ministério da Saúde, no valor atual estabelecido pela Tabela SUS. Os reajustes 
dos valores pagos serão os estabelecidos pela Tabela SUS do Ministério da Saúde, quando houver. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

11.1.  As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca 
de Gurupi/TO, para dirimir quaisquer dúvidas, ação ou medida judicial decorrente deste Termo de 
Credenciamento. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Vinculam-se a este termo, o edital de credenciamento e os seus anexos, bem como a documentação 
apresentada pela CREDENCIADA quando da solicitação do credenciamento. 

 
 

GURUPI/TO,  ______ de _____________de 2019 
 
 
 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1_______________________________________________________CPF______________________________________
  
 
2_______________________________________________________  CPF______________________________________ 

 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Gutierres Borges Torquato 
Órgão Gerenciador 

 
RAZÃO SOCIAL 

Credenciada  

 


