PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2020
- Regido pela Lei Federal nº 8.666/93, artigo 25;
- Inviabilidade de competição – Inexigibilidade de licitação;
- Processo nº 002171/2020;
- Objeto: Contratação de Empresa especializada para Credenciamento de Serviço de Exames
Complementares e Procedimentos Ambulatoriais nas Especialidades de Oftalmologia,
Cardiologia, Ultrassonografia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, Radiologia, Odontologia,
Nefrologia

(Terapia

Renal

Substitutiva),

Pneumologia,

Imunologia/Alergologia

e

Otorrinolaringologia para atender à Rede de Saúde do Município de Boa Vista-RR.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO

Data: Os interessados no credenciamento poderão entregar o envelope com vistas ao
credenciamento no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital no Diário
Oficial do Município.
Não aparecendo nenhum interessado no credenciamento dentro do prazo estipulado e
permanecendo a necessidade da Administração Publica, será realizada nova publicação em
Diário Oficial divulgando a reabertura do prazo para entrega de envelope com documentação.
Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h
Local: Departamento de Controle, Avaliação e Regulação da Secretária Municipal de Saúde.
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1.

PREÂMBULO

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista, torna público que estará recebendo em sua
sede, situada na Rua Coronel Mota, 418, Bairro São Pedro, a partir da sua publicação,
DOCUMENTAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS E
FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, para a
prestação de serviços de forma complementar ao SUS, usando como referência os valores da
Tabela SIGTAP/SUS e/ou de forma complementar, Recurso Próprio, os procedimentos conforme
adiante elencados e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, que se subordinam às
normas gerais da Lei nº 8.66

2.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Fonte de Recurso: 214 – SUS / 001 – RP
Programa de trabalho: 10.302.0034.2097
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

3.

OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Credenciamento para prestação de serviço de
exames Complementares e Procedimentos Ambulatoriais nas Especialidades de Oftalmologia,
Cardiologia, Ultrassonografia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, Radiologia, Odontologia,
Nefrologia

(Terapia

Renal

Substitutiva),

Pneumologia,

Imunologia/Alergologia

e

Otorrinolaringologia para atender à Rede de Saúde do Município de Boa Vista-RR.

4.

OBTENÇÃO DO EDITAL

O edital de Credenciamento estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Boa Vista
https://www.boavista.rr.gov.br/prefeitura, no Diário Oficial do Município de Boa Vista bem
como em jornal de grande circulação do Município de Boa Vista.
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5.

DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital de Credenciamento,
no todo ou em parte, por meio de petição protocolada, devidamente instruída (assinatura,
endereço, razão social e telefone para contato), juntamente ao Departamento de Controle,
Avaliação e Regulação –SMSA, localizado à Rua Coronel Mota, 418, Centro, Boa Vista-RR,
em até 5 dias uteis antes da data designada para o encerramento do prazo de credenciamento,
apontando de forma clara, concisa e objetiva os pontos em que tem dúvida.

6.

DO LOCAL E CONDIÇÕES DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A documentação na íntegra deverá ser entregue em envelope lacrado, em horário comercial
(08h-12h e 14h-18h) no Departamento de Controle, Avaliação e Regulação –SMSA,
localizado à Rua Coronel Mota, 418, Centro, Boa Vista-RR;

7.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do Credenciamento as entidades públicas, universitárias, filantrópicas e, de
forma complementar, as entidades privadas lucrativas, legalmente constituídas, com
capacidade técnica, idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal, que
satisfaçam as condições fixadas neste Edital e anexos e, que aceitam as exigências
estabelecidas pelas normas do SUS e do Direito Administrativo.

8.

HABILITAÇÃO: DOCUMENTAÇÃO

Para participar, o interessado deverá apresentar os documentos para proposta de habilitação,
conforme segue abaixo, em ENVELOPE LACRADO, indicando em sua parte externa as
seguintes indicações:
À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA/RR
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº
003/2020
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DO INTERESSADO
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9.1 Os documentos emitidos pela empresa deverão estar com timbre da mesma e, quando for
necessário, assinados e/ou rubricados bem como datados. Deverá constar no envelope de
credenciamento:
a) Carta de Apresentação na qual deverá relacionar os códigos, se houverem, dos
procedimentos para os quais solicita credenciamento, utilizando-se para tal, da Tabela
descritiva de procedimentos (Anexo), além de declarar estar de acordo com as Normas e
Tabelas de Valores definidos pelo SUS, subordinando-se as Diretrizes e normas
previstas na Constituição Federal e nas Leis nº. 8.080/90 e nº. 8.666/93 bem como os
Termos do Edital de Credenciamento.

9.2. A empresa deverá apresentar:
a) Habilitação jurídica – a ser comprovada mediante apresentação dos seguintes
documentos:
a.1 Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e, se for o
caso, de procurações que substabeleçam poderes a terceiros;
a.2 Registro Comercial no Caso de empresa individual;
a.3 Certidão Simplificada da Junta comercial;
b)

Regularidade Fiscal e Trabalhista - a ser comprovada mediante apresentação dos

seguintes documentos:
b.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ;
b.2 Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço
– FGTS - CRF, fornecida pela Caixa Econômica Federal; demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b.3 Prova de Regularidade Fiscal para com as Fazendas:
- Federal (Receita Federal e Dívida Ativa);
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- Estadual;
- Municipal;
b.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
c)

Qualificação econômico-financeira – a ser comprovada mediante apresentação dos

seguintes documentos:
c.1 Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica;

c.2 Comprovante de dados bancários (banco, agência, conta corrente, nome do
titular) para depósito em nome da pessoa jurídica do proponente;

d)

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal

(Anexo IV);
e)

Qualificação técnica – a ser comprovada mediante a apresentação dos seguintes

documentos, Pessoa Jurídica:
e.1) Certificado de registro da empresa no respectivo Órgão de Classe, atualizado.
e.2) Cópia do Alvará Sanitário (vigente) segundo legislação vigente, emitido pela Vigilância
sanitária responsável pela fiscalização da respectiva atividade;
e.3) Cópia do comprovante de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde –
CNES, sendo que, a empresa deve estar cadastrada a mais de 15 (quinze) dias e com o cadastro
validado;
e.4) Atestado de capacitação técnica emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou
Privado, comprovando que a empresa executou ou vem executando, satisfatoriamente, o
fornecimento dos serviços em condições e características com o objeto do edital de
credenciamento;
f)

Qualificação Técnica Específica – a ser comprovada mediante a apresentação dos

seguintes documentos do Corpo Técnico do Estabelecimento:
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f.1)

Currículo do responsável técnico do estabelecimento atualizado com cópia dos

documentos comprobatórios, diplomas e títulos de especialista;
f.2)

Relação da equipe médica e técnica, todos com cadastro no CNES, com as respectivas

formações profissionais e especialidades, informando os números dos registros no respectivo
Conselho de Classe;
g)

Declaração de inexistência de Fato Superveniente impeditivo da habilitação

(Anexo V)
h) Declaração de que não é Servidor Público Municipal (anexo VI) nos termos dos artigos
2º e 3º, da Lei Complementar Municipal nº. 003/12, para efeito dos impedimentos descritos no
art.9º, da lei nº. 8.666/93.

10.

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A documentação entregue será analisada por Comissão de Credenciamento em até 05 (cinco)
dias úteis a contar do encerramento do prazo de entrega dos documentos. A Comissão de
Credenciamento terá seus componentes designados mediante portaria publicada no Diário
Oficial do Município de Boa Vista,

11.

DOS CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS

11.1

Os exames ou procedimentos poderão ser credenciados por itens de cada grupo, não

estando obrigada a CONTRATADA a ofertar todo rol dos referidos grupos;
11.2

Após contratado o serviço, não será possível a CONTRATADA excluir qualquer

exame ou procedimento do rol credenciado.
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12.

DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo,
no interesse da administração, ser prorrogado mediante termo aditivo, conforme disposto no
inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/1993, com suas posteriores alterações.
12.2. A contratação será formalizada pela SMSA por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.3. Instrumento contratual será retirado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art.
64 da Lei 8.666/93.

13.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

13.1 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

13.1.1 Indicar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, um preposto que, nos fins
de semana e feriados, atenderá prontamente a Secretaria Municipal de Saúde-SMSA, em casos
excepcionais e urgentes, com acesso ao serviço móvel celular ou outro meio, que permita o
efetivo contato;
13.1.2 Prestar serviços de acordo com as normas legais;
13.1.3 Manter toda a estrutura administrativa, operacional necessárias à execução do contrato
bem como registros contábeis específicos para fins de acompanhamento e avaliação dos
recursos obtidos com o programa;
13.1.4 Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços, ou seja, realizando atendimento
humanizado de acordo com a Política Nacional de Humanização – PNH do Ministério da
Saúde.
13.1.5 Administrar o quadro de funcionários, competindo-lhe determinar o cumprimento das
obrigações e manter atualizado o cadastro dos mesmos no CNES, quando necessário;
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13.1.6 Apresentar a SMSA, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;
13.1.7 Informar a SMSA sobre eventual alteração de sua razão social; de seu controle
acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu Estatuto ou sobre qualquer outra mudança
em relação ao contrato, enviando cópia autenticada;
13.1.8 Respeitar a mais ampla e irrestrita fiscalização da comissão de credenciamento e/ou do
SMSA/DCAR, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;
13.1.9 Atender aos usuários e acompanhantes do Sistema Único de Saúde – SUS com
dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, não permitindo discriminações de
quaisquer espécies mantendo-se a qualidade na prestação dos serviços;
13.1.10 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos, prejuízos e/ou atos praticados por
seus funcionários em serviço, que vier a causar ao CONTRATANTE aos usuários do SUS ou a
terceiros, arcando com toda e qualquer indenização proveniente de danos decorrentes de ação
ou omissão, ressaltando-se ainda que mesmo atestando o serviço prestado, subsistirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança destes serviços;
13.1.11 Atender todos os encaminhamentos da Rede Municipal de Saúde para os serviços
credenciados a realizar, sendo que, o paciente deverá ser atendido no ato da apresentação da
Guia de Autorização Ambulatorial (G.A.A) por parte dos usuários do SUS ao prestador,
devendo a G.A.A ser retida pela empresa somente após a realização do exame ou
procedimento;
13.1.12 Informar imediatamente à SMSA/DCAR, sobre qualquer situação que motive a
interrupção de um ou mais serviços prestados aos usuários do SUS;
13.1.13 Fixar em local visível, informativo de sua condição de entidade integrante do SUS, e
da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
13.1.14 Utilizar em todas as solicitações de procedimentos o Cartão Nacional de SaúdeCartão SUS e prestar informações aos gestores do SUS nos padrões definidos pelas normas e
regulamentos instituídos pelo Ministério da Saúde;
13.1.15 Não divulgar, sob nenhuma forma, os cadastros e arquivos referentes ás Unidades de
Saúde, aos profissionais de saúde e aos usuários do SUS que vierem a ter acesso;
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13.1.16 Assumir a responsabilidade pelos salários, encargos sociais, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas e impostos resultantes do contrato e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir futuramente;
13.1.17 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente instrumento contratual, sem a
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
13.1.18 Disponibilizar de imediato após a assinatura do contrato, a prestação dos serviços
credenciados;
13.1.19 Os equipamentos ou quaisquer outros materiais que venham a ser necessários para a
realização dos procedimentos constantes neste instrumento são de responsabilidade da
CONTRATADA, e devem estar devidamente cadastrados no CNES;
13.1.20 Manter sempre atualizado o cadastro dos usuários, assim como os prontuários que
permitam o acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços, pelo prazo mínimo de 05
(cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei;
13.1.21 Colher na GAA a assinatura do paciente ou de seu representante legal. A validação
das Guias será feita através da digitação ou leitura por meio do Sistema SIGSS pelo código de
barras impresso;
13.1.22 Validar até o ultimo dia do mês corrente ao da realização dos serviços, através do
sistema SIGSS as G.A.A’s dos serviços prestados ou outros documentos comprobatórios da
execução do serviço, sendo que a não validação das G.A.A’s no prazo estabelecido implicará
no não faturamento da produção.
13.1.23 Apresentar a Nota Fiscal em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação pelo setor
responsável;
13.1.24 Atender o Plano Operativo na sua integra anexo IV;
13.1.25 Manter-se, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, bem como de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
13.1.26 A CONTRATADA deve possuir o estabelecimento nos perímetros do Município de
Boa Vista-RR, em área urbana cedendo espaço físico próprio e adequado para os
procedimentos, com disponibilidade mínima de pessoal, de materiais e equipamentos;
13.1.27 A CONTRATADA deverá fazer uma declaração informando os dias, horários e vagas
disponíveis acordados com a contratante para atendimento aos usuários do SUS, levando-se
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em consideração as condições favoráveis de acesso da população residente no município,
devendo o profissional do laboratório permanecer na unidade durante o período acordado;
13.1.28 Relacionar e quantificar os equipamentos, bem como cadastrar os mesmos no CNES;
13.1.29 A CONTRATADA não poderá alterar as instalações e fazer mudança de endereço de
atendimento sem o consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde –
SMSA.
13.1.30 A CONTRATADA deverá possuir equipe multiprofissional compatível com a
característica e funções do Serviço;
13.1.31 Inserir os resultados dos exames em Sistema de Informação a ser fornecido pela
CONTRATANTE;
13.1.32 Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes;
13.1.33 A CONTRATADA deverá ainda, estar devidamente cadastrada no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do Ministério da Saúde - SCNES, o qual
deverá estar compatível com os serviços a serem prestados;
13.1.34 A CONTRATADA deverá apresentar o Procedimento Operacional Padrão (POP)
atualizado;
13.1.35 A CONTRATADA deverá coletar os materiais para exames clínicos dos pacientes
nos locais a serem definidos pela CONTRATANTE e salvo em situações emergenciais serão
referenciados aos laboratórios credenciados, em horários preestabelecidos ou extraordinários,
de acordo com a necessidade e solicitação da Administração das Unidades de Saúde;
13.1.36 Entregar os resultados dos exames dos pacientes diretamente a eles ou pessoas
autorizadas pelo mesmo diretamente no local da coleta no estabelecimento credenciado ou por
meio de endereço eletrônico e inserir no Sistema de Informação da CONTRATANTE
(Prontuário eletrônico).
13.1.37 Após colher e/ou receber o material a ser examinado, o prestador terá o prazo máximo
de 02 (dois) dias para entrega aos usuários do SUS, do resultado dos exames de baixa
complexidade realizados no Estado e de no máximo 05 (cinco) dias para exames de média e
alta complexidade, salvo aqueles que realizados fora do Estado que terão o prazo máximo de
entrega de 15 (quinze) dias, salvo aqueles que exijam comprovadamente período maior para
conclusão.
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13.1.38 Fornecer todos os materiais necessários à coleta das mostras bem como transporte e
armazenamento dos mesmos;
13.1.39 Os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual);
13.1.40 Os exames deverão ser realizados no laboratório próprio do licitante Credenciado;
13.1.41 A contratada é obrigada a corrigir/substituir no prazo de 10 (dez) dias, e às suas
expensas, serviços em que se verificam irregularidades;
13.1.42 Deve o prestador de serviços estar apto a utilização do Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL) sendo supervisionado pelo LACEN de acordo com a portaria 2031/2004
visando o acompanhamento das etapas para realização dos exames e relatórios
epidemiológicos e de produção, nos casos de exames específicos sendo eles suspeitos ou
confirmados (positivos/negativos) das Doenças de Notificação Compulsórias (DNC) ao
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
13.1.43 A CONTRATADA só poderá reter a G.A.A do usuário após a realização do exame;
13.1.44 As demais normas não descritas nessas obrigações poderão surgir, sendo
antecipadamente tratadas entre ambas as partes.

13.2

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA PARA O SERVIÇO DE

TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

13.2.1 A Contratada deverá apresentar mensalmente ao DCAR/SMSA até o 3º (terceiro) dia
útil do mês subseqüente ao da realização dos serviços o Laudo Médico para Emissão de APAC
quando na admissão do paciente na TRS, bem como a APAC autorizada pelo DCAR e atestada
pelo médico regulador deste departamento juntamente com o BPA em formato digital para fins
de emissão de nota fiscal.
13.2.2 Ter capacidade instalada para o atendimento de crianças portadoras de doença renal
crônica não hospitalizadas, para faixa etária conforme faixa etária atendida pelo Hospital da
Criança Santo Antônio;
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13.2.3 Garantir a manutenção dos acessos pérvios, para o procedimento e evitar infecções
locais, e, havendo necessidade, realizar curativos no acesso para diálise durante o
procedimento;
13.2.4 Emitir laudos e pareceres pertinentes ao objeto da contratação, inclusive na forma de
Parecer Técnico, quando solicitado;
13.2.5 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a manutenção do equipamento por
ela utilizado, não devendo acarretar a paralisação do serviço contratado;
13.2.6 Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, cronograma anual de manutenção
preventiva conforme o manual do fabricante;
13.2.7 Apresentar os laudos de aferição e calibragem das máquinas, no início da prestação dos
serviços e conforme período estabelecida na legislação específica;
13.2.8 Para todo paciente novo, deverá em sua admissão a contratada informar, via documento
à SMSA, quais exames laboratoriais de rotina serão realizados anualmente, inclusive com
período a ser realizado e, caso haja necessidade de realizar outros que não foram apresentados
previamente, justificar o motivo da solicitação;

13.3

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA PARA O SERVIÇO DE

IMAGEM EM ODONTOLOGIA

13.3.1 A CONTRATADA deverá oferecer os serviços de natureza Ambulatorial em endereço
fixo ou Unidade Móvel aos pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas do
Município de Boa Vista (CEO) e pacientes pediátricos do Hospital da Criança Santo Antônio;
13.3.2 Deverá ser entregue uma via do resultado do exame para o paciente (com identificação
do usuário; data de realização do exame, e Imagem, quando couber, devidamente carimbado e
assinado pelo profissional realizador do exame) o qual deverá retirá-lo junto à
CONTRATADA;
13.3.3 A CONTRATADA será a responsável pelo local bem como pelo material necessário
para realização dos procedimentos cirúrgicos objetos deste edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

13.4

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA PARA O SERVIÇO DE

OFTALMOLOGIA

13.4.1 A CONTRATADA deverá oferecer os serviços de natureza ambulatorial em endereço
fixo ou Unidade Móvel aos pacientes pediátricos do Hospital da Criança Santo Antônio;
13.4.2 A CONTRATADA será a responsável pelo local bem como pelo material necessário
para realização dos procedimentos cirúrgicos objeto do edital;

13.5

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.5.1 Exercer, por intermédio do Departamento que solicitou abertura do processo, conforme
disposição do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, o acompanhamento dos serviços;
13.5.2 A Avaliação das metas qualitativas e quantitativas do Plano Operativo serão revisadas
semestralmente;
13.5.3 Revisar o Plano operativo da CONTRATADA observando os critérios objetivos de
avaliação de desempenho a serem utilizados, a cada 12 (doze) meses;
13.5.4 Inspecionar as instalações das empresas Contratadas, sempre que achar necessário,
através dos Técnicos do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação, da Comissão de
Credenciamento ou por meio dos fiscais do contrato, conforme estabelecido no Plano
Operativo;
13.5.5 Sendo constatadas incorreções no BPA, Notas Fiscais e APACs, o CREDENCIANTE
providenciará sua imediata devolução, a fim de que seja reprocessada a correção pelo
CREDENCIADO;
13.5.6 Utilizar em todas as solicitações de procedimentos o Cartão Nacional de Saúde –
Cartão SUS;
13.5.7 O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação assumida – pagar os valores
constantes ao previstos deste Edital - não transfere para a SMSA/Boa Vista, a obrigação de
pagar os serviços ora Contratados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde
para todos os efeitos legais, conforme: §1º e §2º do Artigo 5º da Portaria nº. 1.286 de 26/10/93;
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13.5.8 A CONTRATANTE ficará responsável pela execução dos exames de rotina coletados
pela contratada, através da Rede Própria ou credenciado sendo o resultado dos mesmos
entregues à CONTRATADA;
13.5.9 Designar no mínimo dois servidores (fiscais do contrato) com prerrogativas técnicas
para proceder à verificação de todos os aspectos que envolvam a prestação de serviço, podendo
propor alternativas para que os mesmos sejam executados com eficiência e eficácia, sempre
que se verificarem falhas;
13.5.10

Cabem aos fiscais do processo, notificar a empresa por escrito, sobre imperfeições,

falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
13.5.11

Receber as notas fiscais faturadas mensalmente através do setor DCAR, conforme

inciso I, b, artigo 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
13.5.12

Não permitir a execução dos serviços em desacordo com o preestabelecido,

conforme o instrumento contratual;
13.5.13

É de responsabilidade do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação -

DCAR da Secretária Municipal de Saúde – SMSA, conferir mensalmente os serviços
prestados. Podendo ocorrer glosa de procedimentos (o que inviabiliza o pagamento dos
mesmos) caso a APAC não esteja devidamente preenchida e/ou apresente rasuras;
13.5.14

Efetuar o pagamento de notas fiscais da contratada mensalmente, após devidamente

atestada e analisada pelos órgãos controladores até o 30º (trigésimo) dia útil após o
recebimento das Notas Fiscais no DCAR.

14.

DOS PREÇOS FIXADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

Os valores constantes no presente edital estão em conformidade com a Tabela SIGTAP/SUS
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp

e,

valores

complementares

previamente aprovados no Conselho Municipal de Saúde por meio da Resolução nº 004/2014,
publicada no DOM nº 3646 de 26 de Março de 2014, Resolução nº 018/2019, publicada no
DOM nº 4719 de 05 de Setembro de 2018, Resolução nº 019/2019, publicada no DOM nº 4719
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de 05 de Setembro de 2018, Resolução nº 019/2019, Resolução nº 013/2019, publicada no
DOM nº 4909 de 24 de Julho de 2019.

15.

DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS), até 30
(trinta) dias após a efetiva execução do serviço do presente Edital à Secretaria Municipal de
Saúde (SMSA), mediante apresentação da documentação da empresa (Nota Fiscal/DANFE),
atestadas pela SMSA/PMBV e respectivas certidões;
15.2. Na Nota Fiscal/DANFE deverão constar:
Nome: MUNICÍPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL.
CNPJ: 05.943.030/0001-55
Endereço Palácio 09 de Julho – Rua General Penha Brasil, nº 1011 – Bairro São
Francisco – CEP: 69.305-130
15.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/DANFE, motivada por erro ou incorreções, o
prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.
15.4. Os valores inicialmente estipulados pela prestação dos serviços previstos neste Edital,
poderão ser reajustados na proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo
Ministério da Saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nos
termos do art. 26, da Lei 8.080/90 e das Normas Gerais da Lei Federal de Licitações e
Contratos Administrativos;
15.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR, se for o caso;
15.6 A entrega dos comprovantes dos procedimentos executados para efeito de pagamento pela
SMSA à empresa contratada deverá apresentar:
15.7. A Comprovação dos procedimentos de Terapia Renal Substitutiva Crônica executados,
serão através de B.P.A (Boletim de Produção Ambulatorial) em formato digital, sempre
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demostrando quantidade de procedimentos realizados e valores, juntamente com a APAC
devidamente autorizada pela unidade responsável;
15.8. Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para
regularização, não cabendo atualização financeira.
15.9. A Nota Fiscal/DANFE deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e da proposta e no Contrato, constando ainda o número da nota de empenho
correspondente, não se admitindo Notas Fiscais/DANFE emitidos com outros CNPJ’s, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz;
15.10. Nas Notas Fiscais/DANFE deverão constar, impreterivelmente, o número do processo,
o número do empenho, o número do Contrato e Descrição do Objeto conforme proposta;
15.11. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação, em virtude de penalidade imposta à CONTRATADA ou
inadimplência contratual, inclusive quanto a não apresentação do demonstrativo dos serviços
prestados;
15.12. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/PRAZOS E GARANTIAS DO OBJETO

16.1 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados na sede ou filial dos prestadores contratados ou em local a
ser definido previamente pela CONTRATANTE.

16.2 PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser prestados de forma imediata após a assinatura do contrato.
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16.3 DA FISCALIZAÇÃO
16.3.1 A execução das obrigações contratuais integrante deste instrumento será fiscalizada por
servidores da SMSA, posteriormente designados mediante Portaria publicada no Diário Oficial
do Município de Boa Vista-RR;
16.3.2 Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive

perante

terceiro,

por

qualquer

irregularidade,

não

implicando

também,

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da lei nº
8.666/93).

17.

DO DESCREDENCIAMENTO

17.1

POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

17.1.1 A empresa deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato;
17.1.2 A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem
vantagem ilícita;
17.1.3 Ficar evidenciada a incapacidade da empresa credenciada de cumprir as obrigações
assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção;
17.1.4 Por razões de interesse pública de alta relevância, mediante despacho motivado e
justificado da Secretaria Municipal de Saúde;
17.1.5 Em razão de caso fortuito ou força maior;
17.1.6 No caso da decretação de falência ou concordata da empresa credenciada, sua
dissolução ou falecimento de todos os seus sócios;
17.1.7 E naquilo que couber, nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93.

17.2

POR PARTE DA EMPRESA CREDENCIADA

Mediante solicitação escrita e devidamente justificada à Secretaria Municipal de Saúde, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
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18.

DA RESCISÃO

18.1 A rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial quando ocorrer às situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na
forma prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado diploma legal;
18.2. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas
no contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo
por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a administração. O Credenciado
que deseja solicitar o descredenciamento, deverá faze-lô mediante aviso escrito a ser
encaminhado ao Gestor Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.1.
19.

DA REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO

A Administração poderá anular ou revogar este Edital de Credenciamento, no todo ou em
parte, a qualquer tempo, por razões de interesse público.

20.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20. 1. Aplicam-se, no que couber, a disposição constante da Lei n° 8.078/90 – Código de
Defesa do consumidor;
20.2. O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendido a
conveniência do contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto
correspondente, bem como de forma imediata e independentemente de interpretação judicial
ou extrajudicial;
20.3. É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da execução do objeto, no todo ou
em parte, a terceiro, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de
rescisão;
20.4. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão
resolvidas entre as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

21. ANEXOS
São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos,
cujo teor vincula totalmente os licitantes:

ANEXO I – TABELA – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS – VALOR UNITÁRIO POR
PROCEDIMENTO;
ANEXO II – TABELA – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS – QUANTITATIVO
ESTIMADO MENSAL E ANUAL;
ANEXO III – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS – VALORES SUS E RP MENSAL E
ANUAL;
ANEXO IV– PLANO OPERATIVO;
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE;
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR PÚLBLICO MUNICIPAL.
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA

Lindonn Jhonson Rodrigues Nascimento
Núcleo de Processos SMSA
Mayron Machado de Oliveira
DEAS/SMSA
Mariana Evangelista Albuquerque
Consultoria Jurídica
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ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR,
E A EMPRESA.........................
PARA
OS
FINS
QUE
ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
C.G.C./MF sob o nº 05.943.030/0001 – 55, com sede no Palácio 9 de Julho, situada na rua General
Penha Brasil nº 1011, nesta cidade, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário,
______________________, _________, _________, ___________, portador do RG nº
_________________ e inscrito no CPF sob nº ______________, residente e domiciliado na Av./Rua
_________________, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
.........................., estabelecida na (endereço), inscrita no CNPJ sob o nº ......................... , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu (cargo), Sr. (nome), (qualificação do(s)
representante(s) da CONTRATADA), firmam o presente instrumento, tendo em vista o constante e
decidido no Processo Administrativo nº 2171/2020, doravante referido por Processo, em

consequência do EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003, homologado em _______, por
despacho exarado às fls. ___ do Processo, nos termos da Lei nº 8.666/93, à qual as partes se
sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Contratação de Empresa especializada para Credenciamento de Serviço de Exames
Complementares e Procedimentos Ambulatoriais nas Especialidades de Oftalmologia,
Cardiologia, Ultrassonografia, Gastrenterologia, Urologia, Ginecologia, Radiologia,
Odontologia, Nefrologia (Terapia Renal Substitutiva), Pneumologia, Imunologia/Alergologia e
Otorrinolaringologia para atender à Rede de Saúde do Município de Boa Vista-RR, de acordo
com as disposições previstas no Edital de Credenciamento nº 003/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 – Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os termos da
legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos:
a) o edital pertinente ao credenciamento nº 003/2020 e seus anexos;
b) proposta da CONTRATADA e
c) demais documentos anexados ao processo.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
admitida a prorrogação, por meio de termo aditivo, nos termos da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 – Além das obrigações resultantes da Lei Federal n. 8.666/93, as partes de obrigar-se-ão ao
cumprimento total do Item 13 do Edital de Credenciamento nº 003/2020.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1
A Contratada deverá emitir Laudo Médico para Emissão de APAC TRS, em duas vias,
o qual deverá ser autorizado no DCAR/SMSA. Posteriormente a Contratada emitirá APAC;
5.2
A comprovação da realização do procedimento se dará por meio do Laudo Médico
para Emissão de APAC autorizado pelo DCAR juntamente com a APAC emitida pela
Contratada e assinatura do paciente ou responsável a ser verificada pelo Médico Regulador do
DCAR;
5.3
O controle financeiro dos serviços contratados será de responsabilidade da
CONTRATANTE, será feito através do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação DCAR da Secretária Municipal de Saúde – SMSA.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E QUANTITATIVOS
6.1 – Os serviços executados obedecerão à quantidade e o valor estipulado no Anexo I do
Edital de Credenciamento n° 003/2020.
6.2 - Será garantido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei nº.
8.666/93, mediante tabela demonstrativa de oscilação de mercado apresentada pelo Contratado
e devidamente atestada pelo Contratante, ficando a critério do Gestor o seu deferimento.
6.3 - O valor total anual do presente contrato é de R$ ______ (____), o preço é o constante da
proposta da CONTRATADA, aceito no credenciamento acima referido, devidamente
rubricada pelos representantes das partes contratantes, não podendo, este, sofrer alteração que
não esteja enquadradas no item 6.2 deste Instrumento Contratual e/ou previstas no art. 65 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS), até 30 (trinta)
dias após a efetiva execução do serviço do presente Termo de Referência à Secretaria
Municipal de Saúde (SMSA), mediante apresentação da documentação da empresa (Nota
Fiscal/DANFE), atestadas pela SMSA/PMBV e respectivas certidões;
7.2 Na Nota Fiscal/DANFE deverão constar:
Nome: MUNICÍPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL.
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CNPJ: 05.943.030/0001-55
Endereço Palácio 09 de Julho – Rua General Penha Brasil, nº 1011 – Bairro São
Francisco – CEP: 69.305-130

7.3 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/DANFE, motivada por erro ou incorreções, o
prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.
7.4 Os valores inicialmente estipulados pela prestação dos serviços previstos neste Termo de
Referência, poderão ser reajustados na proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos
pelo Ministério da Saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
nos termos do art. 26, da Lei 8.080/90 e das Normas Gerais da Lei Federal de Licitações e
Contratos Administrativos;
7.5 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR, se for o caso;
7.6 A entrega dos comprovantes dos procedimentos executados para efeito de pagamento pela
SMSA à empresa contratada deverá apresentar:
7.6.1 A Comprovação dos procedimentos radiológicos executados, serão através de B.P.A
(Boletim de Produção Ambulatorial) em formato digital, sempre demostrando quantidade de
procedimentos realizados e valores, juntamente com a G.A.A ( Guia de Autorização
Ambulatorial) devidamente autorizada pela unidade responsável;
7.7 Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para
regularização, não cabendo atualização financeira;
7.8 A Nota Fiscal/DANFE deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente
com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta
e no Contrato, constando ainda o número da nota de empenho correspondente, não se
admitindo Notas Fiscais/DANFE emitidos com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou da
matriz;
7.9 Nas Notas Fiscais/DANFE deverão constar, impreterivelmente, o número do processo, o
número do empenho, o número do Contrato e Descrição do Objeto conforme proposta;
7.10 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação, em virtude de penalidade imposta à CONTRATADA ou
inadimplência contratual, inclusive quanto a não apresentação do demonstrativo dos serviços
prestados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

7.11 A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A despesa correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Fonte de Recurso: 214 SUS / 001 RP
Programa de trabalho: 10.302.0034.2.097
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento total ou parcial deste Contrato poderá, garantida a prévia defesa, ocasionar a
rescisão do contrato, cancelando a Nota de Empenho, nos termos dos artigos 77 e 78, sem prejuízo do
eventual exercício dos direitos previstos no artigo 80 e da aplicação das penalidades estabelecidas nos
artigos 86 a 88, todos da Lei n. º 8.666/93.
9.2 - A multa moratória, prevista no artigo 86, da Lei n. º 8.666/93, será calculada pelo percentual de
1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor dos procedimentos/serviços inexecutados,
limitado a 10% (dez por cento) destes.
9.3 - A multa a que se refere o inciso II, do artigo 87, da Lei n. º 8.666/9
3 será calculada sobre o valor do procedimentos/serviços inexecutados, limitada a 10% (dez por cento)
deste.
9.4 - As multas previstas nos parágrafos anteriores são independentes e podem ser cumuladas.
9.5 - O CONTRATANTE somente deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada a
ocorrência de qualquer circunstância previstas no § 1.º, do artigo 57, da Lei n. º 8.666/93.
9.6 - Da aplicação das penalidades definidas nesta cláusula caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação.
9.7 - A sanção estabelecida no inciso IV, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93 é de competência exclusiva
do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.9 - O valor das multas será descontado dos créditos da CONTRATADA, desde já expressamente
autorizado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato no DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO, nos termos do Artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Aplicam-se no que couber, as disposições constantes da Lei n° 8.078/90 – Código
Defesa Consumidor, quanto à garantia do produto e obrigações do CONTRATANTE;
11.2 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentos referentes ao presente instrumento;
11.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesse termo, exclui-se o dia do início e inclui-se
o dia do vencimento do Instrumento Contratual, observando que só se iniciam e vencem prazos
em dia da Unidade Gestora, decorrentes deste instrumento;
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11.4 - Os casos omissos e as dúvidas que surjam quando da execução dos serviços, constantes
do Termo de Referência, serão resolvidos pela Contratante que terá foro em Boa Vista – RR.
11.5 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 - O foro da cidade de Boa Vista/RR fica designado para tratar de quaisquer questões
oriundas do presente instrumento, inadmitindo-se qualquer outro.
E assim, por estarem justos e contratados, firma-se o presente em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma, perante duas testemunhas que também assinam.

Boa Vista - RR, ____de _____________ de 2020.
CONTRATANTE:
___________________________
PELA CONTRATADA:
___________________________

TESTEMUNHAS:
1. .......................................................................... CIC: ..........................................
2. .......................................................................... CIC: ..........................................

