
 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL - CHAMADA PÚBLICA N. 001/2021   

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1955/2021 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que estará recebendo no 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Padre Manoel Félix , 828, 

centro, Campo Maior - PI, às 09h00min (nove horas), do dia 28/05/2021, documentação 

para credenciamento de empresas que tenham interesse em prestarem atendimento aos 

usuários do Sistema Único Saúde, em Média e Alta Complexidade em atendimentos 

Ambulatorial e Hospitalar, de forma complementar, nas áreas adiante elencadas de acordo 

com as condições neste Edital e em seus Anexos. 

 

PERÍODO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO: 

DATA: 28/05/2021 

HORÁRIO: 09h00min (nove horas) 
LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Auditório da Secretaria Municipal de 

Educação, situado na Rua Padre Manoel Félix , 828, centro, Campo Maior - PI. 

INFORMAÇÕES: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Maior, situada 

na Praça Luis de Miranda, 318, Centro, Campo Maior-PI, no horário de 08:00h às 13:00h, 

pelo email: licitacaopmcm2021@gmail.com. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A Prefeitura Municipal de Campo Maior- PI, torna público para conhecimento de 

todos os interessados que às 09h00min (nove horas), do dia 28/05/2021, realizará sessão 

de abertura do certame para o credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviço 

de saúde em conformidade com o disposto neste edital de credenciamento, cujo objeto 

social abranja atividades requeridas. 

Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitações, designado pelo 

Decreto Municipal N. 127/2021 e Decreto Municipal n. 367/2021, e demais legislações 

pertinentes, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelas condições 

estabelecidas pelo presente edital. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente procedimento administrativo Credenciamento de 

empresas que atuam na área de saúde, visando formalizar a prestação de serviços aos 

usuários do SUS em todas as especialidades de média e alta complexidade, constante das 

tabelas do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, Sistema de Informações 

Hospitalares – SIH/SUS, editadas pelo Ministério da Saúde e que integram o presente 

instrumento, de acordo com a Programação Pactuada e Integrada (PPI) vigente, conforme 

especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

 

mailto:licitacaoprefeituracampomaior@gmail.com
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Poderão participar do presente credenciamento todas as pessoas jurídicas, prestadoras 

de serviços, que atuem na área de saúde e comprovem regularidade jurídica e fiscal, 

qualificação econômico-financeira e técnica, capacidade operacional, aceitem as 

exigências estabelecidas nas normas do Sistema Único de Saúde – SUS e que cumpram 

todas as demais exigências previstas neste edital; 

3.2. Pessoas Jurídicas que estejam com as informações completas e atualizadas, no CNES 

– Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, condizentes com os seus serviços 

ofertados. 

3.3. Pessoas Jurídicas que atendam a todas as normas do Sistema Único de Saúde, 

Portarias do Ministério da Saúde que regulamentam os serviços a serem prestados, além 

de normas estabelecidas em âmbito estadual e municipal; 

3.4. Pessoas Jurídicas com estabelecimentos localizados na base territorial do município 

de Campo Maior-PI. 

3.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO CREDENCIAMENTO: 

3.5.1. Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, 

do art. 87 da lei nº 8.666/93; 

3.5.2. Os interessados concordatários ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação. 

3.5.3. As pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do 

Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição. 

3.5.4. É vedada a habilitação de Instituições que possuam algum dirigente de órgão ou 

responsável pela licitação, no seu quadro funcional, pertencente ao Município de Campo 

Maior, conforme prescreve o art. 9º, Inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

3.5.6. É vedada a participação de prestadores em consórcio; 

3.5.7. A inscrição de solicitação de credenciamento implicará o conhecimento e expressa 

aceitação das regras e condições estabelecidas neste edital, das quais o candidato não 

poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese. 
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4. DA COMPRA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

4.1. Os serviços de saúde serão distribuídos por níveis de complexidade, de forma 

descentralizada, de acordo com a organização dos mesmos no Plano Diretor de 

Regionalização – PDR e de conformidade com a Programação Pactuada e Integrada – 

PPI, cuja prioridade de compra será formulada pelo Município, visando o máximo de 

suficiência na prestação dos serviços. 

4.2. A compra de serviços de saúde do Município deverá atender as necessidades locais 

dos usuários do SUS, conforme: Anexo Técnico III- da Atividade; Anexo Técnico VIII – 

do Financiamento. 

4.3. A compra de serviços especificados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

– SIH/SUS será feita por leito e especialidade e no Sistema de Informações Ambulatoriais 

– SIA/SUS por procedimentos, cuja distribuição se dará por níveis de complexidade. 

4.4. As contratadas deverão apresentar Alvará de funcionamento do Município de Campo 

Maior-PI, tendo estabelecimento próprio neste Município, não podendo apresentar apenas 

ponto de coleta. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na realização do 

objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

5.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

5.3. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 

nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

5.4. Rejeitar todo e qualquer serviço prestado de má qualidade e em desconformidade 

com as especificações deste Edital. 

5.5. Credenciar, a qualquer tempo, prestador que preencha as condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

6. 1. Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que o serviço seja realizado 

de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta por 

cento) do valor da contratação. 
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6.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 

trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de 

âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, 

frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

6.4. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 

edital; 

6.5. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital; 

6.6. Informar a Prefeitura Municipal de Campo Maior de eventual alteração de sua razão 

social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, 

enviando cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil 

das pessoas jurídicas; 

6.7. Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao paciente em decorrência dos laudos 

emitidos; 

6.8. Garantir a confidencialidade de dados e informações sobre pacientes. 

6.9. A Contratada não poderá cobrar do paciente qualquer complementação aos valores 

pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato. 

6.10. Atender somente usuários com requisições do SUS e autorizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Campo Maior, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas 

por profissional de saúde habilitado, conforme protocolos da Secretaria. 

6.11. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 

mantendo-se a qualidade na prestação de serviços. 

 

7. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA. 

7.1. – às 09:00 (nove horas), do dia 28/05/2021 em sessão pública receberá o envelope 

(DOCUMENTAÇÃO DE  HABILITAÇÃO) referente a este credenciamento, no 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Padre Manoel Félix , 828, 

centro, Campo Maior - PI. 

7.2. – O conteúdo de Proposta deverá conter as seguintes informações: 

7.3 – Proposta individual por Unidade prestadora, com identificação completa, endereços, 

CNPJ, Inscrição Municipal, telefone, fax e e-mail (se houver); 
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7.4. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital e 

seus anexos, serão desclassificadas; 

7.5. Especificação dos serviços ofertados, demonstrados em planilha, de forma clara e 

detalhados, conforme o estipulado neste Edital. 

7.6. Os documentos necessários para o credenciamento são os dos itens 08 do edital e 

deverão ser apresentados juntamente com a Proposta de Credenciamento (Anexo VII) em 

um único envelope lacrado, em uma única via, devidamente assinada e rubricada em todas 

as suas folhas e anexos, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes informações: 

 
 

 

8. – DA HABILITAÇÃO 

A habilitação ocorrerá após apreciação dos documentos relacionados no item 8 deste 

edital, e estará inabilitada a empresa que, não atender a todos os sub-itens do item 8. 

 

8.1- DA DOCUMENTAÇÃO 

Os documentos necessários ao credenciamento, abaixo listados, deverão estar com prazo 

vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por empregado da Prefeitura Municipal de Campo Maior, ou publicação 

em órgãos da imprensa oficial. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação 

de documento” em substituição aos documentos requeridos neste aviso. 

 

8.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;’ 

b) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR – PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): 

CNPJ: 

REF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
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8.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido nos 

últimos 60 (sessenta) dias, que indique a situação regular e ativa da empresa; 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 

válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede 

do licitante, abrangendo inclusive a inexistência de débito para com o Instituto Nacional 

de Seguro Social – CND/INSS, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual expedida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do licitante, válida na data de 

abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pela Fazenda Pública Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), obtida por meio do endereço 

eletrônico: www.tst.jus.br, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

 

8.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de Falência ou recuperação judicial, expedidas pelos cartórios 

distribuidores da sede da Licitante, válida na data de abertura da Licitação. 

 

8.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentar no mínimo 01 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome e em favor da 

empresa licitante, comprovando ter realizado serviços similares, compatíveis em 

características, quantidades de atendimento e prazos compatíveis com o objeto deste 

termo de referência. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser devidamente assinado(s), 

carimbado(s) e em papel timbrado da empresa ou órgão público, compatível com o objeto 

a ser licitado, devendo apresentar assinatura com firma reconhecida em cartório. 

b) Identificação do Diretor Técnico, Diretor Clínico da Unidade com nome completo, nº 

da Carteira de Identidade (RG), nº do Registro do Conselho Regional de sua categoria 

profissional e identificação do órgão expedidor; 

http://www.tst.jus.br/
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c) Certificado de registro do profissional técnico responsável pela instituição no Conselho 

Regional da respectiva categoria profissional; 

d) Alvará Sanitário emitido pelo Poder Executivo Municipal ou Estadual, válido na data 

de abertura do certame, ou documento equivalente. 

e) Cadastro CNES efetuado junto a Secretaria Municipal de Saúde, da empresa 

credenciante; 

f) Apresentar termo de consulta que comprove a idoneidade da empresa licitante junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS/CGU 

disponível no sítio Portal da Transparência da Controladoria Geral da União (CGU) – 

Portaria CGU- Nº 516, de 15/03/2010 combinada com o Acórdão 1793/2011 – Plenário, 

e ao CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, disponível no Portal do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). 

 

9. 7 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

a) Declaração de aceitação dos valores constantes da Tabela de Procedimentos do Sistema 

Único de Saúde para a prestação dos serviços contidos no objeto do presente certame e, 

também, estar de acordo com os critérios nacionais de reajuste, publicados pelo 

Ministério da Saúde (ANEXO XX). 

b) Declaração firmada pelo Diretor Técnico, de que aceita as diretrizes e normas previstas 

na Constituição Federal e nas Leis 8.080/90 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, as 

Portarias do Ministério da Saúde que regulam a matéria e legislação especifica municipal 

(ANEXO XXI). 

c) Declaração firmada pelo Diretor Técnico, que as informações prestadas são 

verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas inconsistências das informações 

(ANEXO XXII). 

d) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 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 Brasileira de 1988 (ANEXO 

XXIII); 

e) Declaração por intermédio do seu representante legal, sob as penas da lei que, até a 

presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (ANEXO XXIV); 
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f) Declaração de que os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou 

serviços contratados não exercem cargo de chefia ou função de confiança no Sistema 

Único de Saúde-SUS, nos termos do § 4º do art. 26 da lei 8080/90 (ANEXO XXV); 

 

g) Declaração de que expressamente cumpre os requisitos de habilitação exigidos para 

participação no credenciamento supracitado (ANEXO XXVI).  

 

8.8. DO REQUERIMENTO DO CREDENCIAMENTO 

a) A interessada deverá apresentar o REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

conforme (Anexo VII) deste edital devidamente preenchido, no qual deverá constar os 

dados bancários da credenciada, informando o número e nome do Banco, número da conta 

corrente, de sua titularidade, bem como nome e número da respectiva agência. 

 

8.9 – A empresa que não cumprir todos os requisitos de acordo com o item 8 e seus 

subitens, estará impedida de credenciar-se com o Município de Campo Maior-PI, até que 

se regularize de acordo com as exigências deste edital. 

 

9. DAS FASES DO PROCEDIMENTO PARA O CREDENCIAMENTO. 

9.1- O procedimento seletivo para credenciamento será composto pelas seguintes fases: 

a) Divulgação do Chamamento; 

b) Sessão para recebimento das documentações 

c) Análise das documentações apresentadas pela equipe técnica da Secretaria de Saúde; 

d) Adjudicação e Homologação. 

 

 

10 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO EDITAL 

10.1. Até o 5° dia anterior a abertura do envelope, qualquer pessoa, física ou jurídica, 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

Credenciamento mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

10.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da 

Comissão Especial de Credenciamento ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.3. Toda a documentação deverá ser apresentada na ordem da relação supracitada, 

devendo todas as folhas ser numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos e 

rubricadas pelo representante legal do respectivo estabelecimento; 

10.4. Após recebimento da documentação, a Comissão Examinadora, composta por 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
técnicos da Central Permanente de Licitação e Técnicos do Setor de Auditoria e 

Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, em reunião privada, farão análise dessa 

documentação em conformidade com as exigências constantes neste edital e, sendo constatada a 

insuficiência das informações ou ausência ou irregularidade da documentação, será comunicado 

formalmente ao interessado o indeferimento ao credenciamento e os requisitos editalícios que 

deixaram de ser adequadamente atendidos, para que sejam corrigidos e reapresentados em tempo 

hábil. 

10.5. Considerar-se-ão aptas à vistoria técnica, as instituições que atenderem às condições 

de habilitação constantes nesse edital. 

10.6. A Secretaria Municipal da Saúde através de sua Comissão de Auditoria e Regulação, 

realizará vistoria técnica no prazo de 03 (três) dias úteis, após análise da documentação 

exigida no edital, e publicação da relação das empresas aptas à contratação com o órgão 

gestor; 

10.7. A comissão e a autoridade competente para homologação analisará o Relatório da 

Vistoria Técnica no período de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia 

útil após a conclusão das visitas técnicas e publicará a relação das instituições 

consideradas habilitadas, para eventual celebração do contrato, no Diário Oficial dos 

Municípios. 

10.8. As instituições que forem consideradas inabilitadas terão o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para recorrer junto á autoridade competente pela homologação. Este prazo será 

contado a partir do primeiro dia útil seguinte a publicação da relação das instituições 

consideradas habilitadas. 

10.9. As instituições que forem consideradas habilitadas terão o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da publicação da lista de instituições consideradas habilitadas, para 

efetuarem a entrega da proposta do Plano Operativo na Secretaria Municipal de Saúde, 

junto á Comissão de Regulação e Auditoria, conforme preceitua a Portaria do Ministério 

da Saúde n°1.034 de 05 de maio de 2010; 

10.10. A proposta de Plano Operativo deverá conter os elementos que demonstrem a 

utilização da capacidade instalada ofertada pela respectiva instituição, a definição de 

oferta e os fluxos de serviços da CONTRATADA. 

10.11. As metas a serem alcançadas serão definidas, posteriormente, pela 

CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA, de acordo com as necessidades 

e peculiaridades da rede de serviços. 

 

11. DOS RECURSOS, DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO 

DESCREDENCIAMENTO. 
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11.1. Recursos: 

11.1.1. A interessada tem o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentar recurso, a partir 

da data da publicação do indeferimento do credenciamento; 

11.1.2. O recurso deverá ser interposto mediante petição dirigida ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, devidamente justificada pelo recorrente, obedecendo 

aos prazos neste edital; 

11.2. Penalidades: 

11.2.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o 

credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber às sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes 

penalidades, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas com o 

município quando do credenciamento, a serem graduadas segundo a gravidade da 

infração: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa: no valor fixo de 10% (dez por cento) da média das faturas pagas ao contratado; 

c) Suspensão temporária do credenciamento, em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias; 

d) Cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias contados da data do 

recebimento de comunicação por escrito; 

e) A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui a possibilidade 

da aplicação de outros, previstas na Lei Federal 8.666/93, inclusive a responsabilidade da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causadores à Administração; 

f) Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

11.3. Descredenciamento 

Ocorrerá o descredenciamento quando: 

11.3.1. Por algum motivo a empresa credenciada deixar de atender as condições 

estabelecidas neste Edital e no contrato administrativo de prestação de serviços; 

11.3.2. Na recusa injustificada da empresa credenciada em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu 

imediato descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar com a Prefeitura 

Municipal de Campo Maior, de acordo com os prazos previstos em lei; 

11.3.3. A Administração fica assegurada o direito de no interesse da Administração 

Pública, revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam aos 

licitantes quaisquer direitos a reclamações ou indenizações; 
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12 – HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO. 

12.1 – Todas as interessadas que preencherem os requisitos constantes do edital, terão 

suas propostas de credenciamento acatadas sendo submetidas à autoridade competente 

para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação, e posteriormente realização 

do termo de Contrato, de acordo com a minuta constante do (Anexo II), o qual será 

submetido ao adjudicatário para assinatura. 

12.2 – Homologado pelo Gestor do Fundo do Municipal de Saúde, o(s) termo(s) de 

contrato e a(s) nota(s) de empenho devidamente assinados, poderá o responsável pela 

SMS, solicitar, mediante a emissão da Ordem Inicial dos Serviços, ao respectivo 

adjudicatário, o inicio da prestação dos serviços, objeto do presente instrumento, durante 

o período de sua vigência. 

 

13. DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA. 

13.1. A formalização do credenciamento se dará através de contrato especifico. 

13.2. A Prefeitura Municipal de Campo Maior convocará as empresas credenciadas para 

assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de 

Contrato (Anexo II). 

11.1. A convocação para assinatura do contrato será feita, por email, ou correios. 

13.4. Para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, as empresas 

terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, permitindo-se a prorrogação por 

igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 

13.5. A não assinatura do contrato no prazo estabelecido no item 13.4, acarretará a perca 

do direito de credenciamento, e ficando sujeito as sanções da Lei nº 8.666/93. 

11.1. A vigência do contrato será de 12 meses a partir da data de assinatura, 

podendo ser rescindido unilateralmente, por conveniência da Administração ou por 

infração as disposições legais e contratuais, ou ser prorrogado em conformidade da Lei 

Federal nº. 8.666/93, artigo 57, inciso II. 

 

14. VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

14.1 – O Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de Campo Maior pagará, 

mensalmente, aos prestadores, pelos serviços efetivamente prestados, respeitados, o teto 

máximo da unidade e os valores unitários de cada procedimento, conforme tabelas do 

Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e Sistema de Informações 

Hospitalares – SIH/SUS, em vigor, editadas pelo Ministério da Saúde; 
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14.2 – Resguardado o preço das tabelas nacionais de remuneração de procedimentos do 

SIA/SUS e SIH/SUS, o Município poderá à sua conveniência e disponibilidade 

orçamentária e financeira criar incentivos de valorização que alterem os valores dos 

procedimentos pagos conforme (Anexo VIII). 

 

14.3 – As despesas decorrentes do presente credenciamento correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária 02.07.02- Fundo Municipal de Saúde 

Função/Subfunção/PG/PA 
10.302.0011.2132 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 

Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso 214 - Governo Federal 

 

Unidade Orçamentária 02.07.02- Fundo Municipal de Saúde 

Função/Subfunção/PG/PA 
10.301.0011.2063.0000 – Manutenção dos Serviços Municipais de 

Saúde. 

Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso 001 - Tesouro Municipal 

 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

15.1. Fica a Administração em caso de não confecção do contrato eximida de qualquer 

tipo de indenização, prejuízo e outros não menos importantes ao credenciado, devendo 

para tanto ser obedecidas as normas editalícias e outras normas atinentes, haja vista que 

o(s) credenciado(s) possui mera expectativa de contratação. 

15.2. A Prefeitura Municipal de Campo Maior poderá, a qualquer momento, reavaliar o 

credenciamento deferido, sendo-lhe facultado, suspendê-lo, sempre que ocorrer motivo 

que o justifique. 

15.3. A interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste processo. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará no imediato descredenciamento, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

15.4. É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade a 

ele superior, em qualquer fase do processo, promover diligências com vistas a esclarecer 
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ou a complementar a instrução do processo e a aferição do serviço prestado, bem como 

solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

15.5. As interessadas intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Presidente da Comissão Licitatória sob pena 

de indeferimento/descredenciamento da interessada/credenciada. 

15.6. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação. 

15.7. A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de cadastro 

quando da celebração do termo de credenciamento. 

15.8. Todos os anexos são partes integrantes do presente Edital, independentemente de 

transcrição, bem como os mesmos e o presente edital fazem parte do pacto contratual 

também independentemente de transcrição. 

15.9. Fica eleito o foro da comarca de Campo Maior-PI, renunciando-se, desde já, a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para solucionar questões oriundas desta 

licitação. 

 

16. ANEXOS 

16.1. Constam como parte integrante deste Edital: 

TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) 

MINUTA DO CONTRATO (Anexo II) 

QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTO A SEREM OFERTADOS (Anexo III) 

-Anatomia patológica 

-Citopatologia 

-Patologia clínica 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO (Anexo IV) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 (Anexo V) 

-Anatomia patológica 

-Citopatologia 

-Patologia clínica 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 (Anexo VI) 

-Anatomia patológica 

-Citopatologia 

-Patologia clínica 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE CREDENCIAMENTO- (Anexo VII) 
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-Anatomia patológica 

-Citopatologia 

-Patologia clínica 

DO FINANCIAMENTO- (Anexo VIII) 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS- (Anexo IX) 

QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTO A SEREM OFERTADOS- (Anexo X) 

-Endoscopia 

-Mamografia 

-Radiologia 

-Ressonância Magnética 

-Tomografia 

-Ultrassonografia 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO- (Anexo XI) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

-Endoscopia 

 

 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO- (Anexo XII) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

-Mamografia 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO- (Anexo XIII) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

-Radiologia 

 

 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO- (Anexo XIV) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

-Ressonância Magnética 

 

 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO- (Anexo XV) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

-Tomografia 
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INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO- (Anexo XVI) 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

-Ultrassonografia 

 

 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE CREDENCIAMENTO –(Anexo XVII) 

DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS 

QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTO A SEREM OFERTADOS- (Anexo 

XVIII) 

DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICO 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO – (Anexo XIX) 

DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA 

TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- (Anexo 

XX) 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO – (Anexo XXI) 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES- (Anexo XXII) 

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES- (Anexo XXIII) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – (Anexo XXIV) 

DECLARAÇÃO DE QUE OS PROPRIETÁRIOS, ADMINISTRADORES E 

DIRIGENTES DE ENTIDADES OU SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO 

EXERCEM CARGO DE CHEFIA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE-SUS – (Anexo XXV) 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO- (Anexo XXVI) 

 

 

 

Campo Maior- PI, 11 de maio de 2021. 

 

 

 

DORILENE GOMES VIDAL FÉLIX DE ANDRADE 

Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1. OBJETO 

1.1 – Contratação de empresas que atuam na área de saúde, visando formalizar a prestação 

de serviços aos usuários do SUS em todas as especialidades de média e alta complexidade, 

constante das tabelas do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, Sistema de 

Informações Hospitalares – SIH/SUS, editadas pelo Ministério da Saúde e que integram 

o presente instrumento, de acordo com a Programação Pactuada e Integrada (PPI) vigente, 

conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em especial no seu artigo 196, estabelece que a 

saúde é um dever do Estado e um direito de todos, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem á redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Considerando que o Município de Campo Maior passou a ser gestor pleno dos 

recursos financeiros do SUS, e somente absorveu os prestadores de serviços que já 

atuavam para o Estado e com o intuito de estruturar serviços municipalizados e 

hierarquizados, estabelecer uma linha de cuidados integrais na prestação de serviços 

voltados à atenção à saúde, conferir continuidade a prestação dos serviços de saúde, 

ampliar a rede de prestadores e finalmente ter conhecimento da real oferta de serviços no 

âmbito da Gestão Municipal, além de garantir a realização de exames laboratoriais, de 

acordo com solicitação médica ou de enfermagem, bem como auxílio em diagnósticos, da 

população do Município de Campo Maior, através da Secretaria Municipal de Saúde; 

Considerando que os serviços de saúde ofertados nas Unidades de Saúde do Município de 

Campo Maior não absorvem toda a necessidade do Município, bem como de acordo com 

a Programação Pactuada Integrada – PPI e processo de regionalização municipal; 
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Considerando que a ausência do serviço pode trazer prejuízos irreversíveis aos 

usuários atendidos e objetivando ampliar a rede de prestadores, a Secretaria Municipal de 

Saúde, está procedendo ao pedido de CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de 

CREDENCIAMENTO de empresas que tenham interesse em oferecer atendimento aos 

usuários do Sistema Único Saúde, em Média e Alta Complexidade em atendimentos 

Ambulatorial e Hospitalar, para prestação de serviços de forma complementar ao SUS, 

usando como referência os valores da Tabela SIGTAP/SUS nas áreas adiante elencadas 

de acordo com as condições neste edital e em seus anexos. 

Frise-se, ainda, que a contratação dos serviços dependerá do teto máximo da 

unidade e os valores unitários de cada procedimento e será mantido o da TABELA SUS. 

 

3. OBJETIVO: 

 

 

O credenciamento objetiva regularizar futuras contratações para a prestação de 

serviços complementares executados pela rede municipal de saúde do nosso Município. 

 

4. DA ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATÓRIA: 

 

 

A Regra geral é que a Administração Pública tenha seus contratos precedidos por 

procedimentos licitatórios, no entanto, o Art. 25 da Lei nº 8666/93 traz a possibilidade de 

inexigibilidade de licitação quando houver impossibilidade de competição: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que se realizaria 

a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 

pelas entidades equivalentes; 

II – para a contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
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singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação; 

III – para contratação de profissional de qualquer 

setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela 

crítica especializada ou pela opinião pública. 

A interpretação da expressão “inviabilidade de competição”, conforme suscitado, 

deve ser mais ampla do que a mera ideia de fornecedor exclusivo. Neste contexto, pode- 

se dizer que a inviabilidade de competição, além da contratação de fornecedor único 

prevista no inciso I, e, obviamente, além dos casos inseridos nos incisos II e III, pode se 

dar por contratação de todos, ou seja, nesta hipótese, a inviabilidade de competição não 

está presente porque existe apenas um fornecedor, mas sim, porque existem vários 

prestadores do serviço e todos serão contratados. 

Nesta esteira vejamos os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby (Coleção de 

Direito Público. 2008. Pg 538). 

 

“Se a Administração convoca todos os 

profissionais de determinado setor, dispondo-se a 

contratar os que tiverem interesse e que 

satisfaçam os requisitos estabelecidos, ela própria 

fixando o valor que se dispõe a pagar, os possíveis 

licitantes não competirão, no estrito sentido da 

palavra, inviabilizando a competição, uma vez que 

a todos foi assegurada à contratação.” 

 

Parece claro que, se a Administração convoca profissionais dispondo-se a 

contratar todos os interessados que preencham os requisitos por ela exigidos, e por um 

preço previamente definido no próprio ato do chamamento, também estamos diante de 

um caso de inexigibilidade, pois, de igual forma, não haverá competição entre os 

interessados. Esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a 

doutrina denomina de Credenciamento, sendo, portanto, um mecanismo para efetivar-se 

uma contratação com inexigibilidade de licitação. 

Nos casos dos serviços de saúde em especial, decorrerá da impossibilidade 

jurídica ou técnica de competição entre os eventuais licitantes, pela natureza específica 
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do negócio ou em virtude dos objetos visados, diante das condições de igualdade apuradas 

na habilitação e precificação pela administração. 

No âmbito do SUS, configuram-se situação de exclusividade, para efeitos da 

inexigibilidade, as habilitações específicas do Ministério da Saúde para serviços de alta 

complexidade. 

Por tratar-se de serviços essenciais, a Administração Pública Municipal tem 

interesse em credenciar todos os prestadores de serviços de seu território que atendam as 

exigências deste Termo de Referência. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

 

 

5.1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Arts. 196 a 200); 

5.2. Lei Federal nº 8.666/93 (Arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências); 

Lei Federal nº 8080/1990 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências); 

5.3. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde). 

5.4. Portaria nº 2.567/2016 (Dispõe sobre a participação complementar da iniciativa 

privada na execução de ações e serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de 

serviços de saúde no Sistema único de Saúde) 

5.5. Portaria Nº 358/GM de 22 de fevereiro de 2006.( Institui diretrizes para 

contratação de serviços assistenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde); 

5.6. Manual de orientações para contratações de serviços de saúde [recurso eletrônico] 

/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção á Saúde, Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistema.- Brasília: Mnistério da Saúde, 2019. 82.: il. 

Modo de acesso: World Wide Web: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_ 

saude.pdf> 

 

6. FORMA DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA INTERESSADA 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE: 

Nome do Prestador:   

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_
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Código CNES:    

Município:   

Endereço:     

 

II – ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES: 

1. INTERNAÇÕES HOSPITALARES – SIH/SUS 

Preencher o quantitativo de leitos para Internações Hospitalares que a unidade 

pretende oferecer ao SUS, por especialidade, e constante da Ficha Cadastral de 

Estabelecimento de Saúde – FCES. Os campos para os quais a unidade não possui o tipo 

de serviço deverão ser inutilizados. 

O quantitativo de leitos para Internações Hospitalares que serão objeto deste 

convênio/contrato e respectivos valores serão definidos pela Secretaria de Municipal de 

Saúde de acordo com as necessidades de saúde da população e disponibilidade financeira. 

ESPECIALIDADE LEITOS OFERTADOS 

  

  

  

 

2. ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS – SIA/SUS 

Preencher código, nome e quantidade mensal de Procedimentos e Serviços: 

 

CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

OFERTADA/MÊS 

   

   

   

 

III – EQUIPAMENTOS 

Relacionar os equipamentos existentes na unidade os quais serão confrontados com 

os FCNES. 

  

  

  

  

 

IV – RECURSOS HUMANOS 
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Relacionar o quadro de profissionais da unidade, os respectivos registros nos 

conselhos de classe e carga horária semanal. As informações serão confrontadas com o 

FCNES. 

NOME CARGO CONSELHO CARGA 

HORÁRIA 

    

    

    

 

V – PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE 

ATENDIMENTO 

Se, ao longo da vigência do Convênio, Contrato ou Termo de Ajuste, de comum 

acordo entre as partes, a Unidade se propuser a realizar outros tipos de atividades 

diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas especialidades 

médicas ou cirúrgicas, seja pela realização de programas especiais para determinado tipo 

de patologia, estas atividades poderão ser previamente autorizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde após analise técnica. Serão quantificadas separadamente do 

atendimento rotineira da Unidade e sua orçamentação econômico-financeira será 

discriminada e homologada através do Termo Aditivo que será incorporada ao Convenio, 

Contrato ou Termo de Ajuste seguinte. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Fica a Administração em caso de não confecção do contrato eximida de qualquer tipo 

de indenização, prejuízo e outros não menos importantes ao credenciado, devendo para 

tanto ser obedecidas às normas editalícias e outras normas atinentes, haja vista que o(s) 

credenciado(s) possui mera expectativa de contratação. 

7.2. O Termo de Credenciamento obedecerá às disposições deste Edital, Leis Federais nº 

8.080/90 e nº 8.666/93, Decreto nº 132/98, Instrução Normativa nº 01/05 e suas 

alterações, Portaria GM nº 1034/2010, Manual de Orientações para Contratação de 

Serviços no SUS, com as demais normas do Sistema Único de Saúde e princípios 

norteadores da Administração Pública. 

7.3. As omissões deste edital serão supridas pelo instrumento contratual, Leis Federais nº 

8.080/90 e nº 8.666/93, Lei 8.142/90, Decreto nº 132/98, Instrução Normativa nº 01/05 e 

suas alterações, Portaria GM nº 1034/2010, Portaria Nº 358/GM, Manual de Orientações 

para Contratação de Serviços no SUS, com as demais normas do Sistema Único de Saúde 
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e princípios norteadores da Administração Pública e os princípios de Direito Público. 

8. DO CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

8.1. A execução do presente Contrato será avaliada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante procedimentos de supervisão indireta ou local ou por auditoria especializada, 

na forma da lei. 

A execução do presente Contrato será avaliada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante procedimentos de supervisão indireta ou local ou por auditoria especializada, 

na forma da lei. 

8.2. A CONTRATADA deverá ser submetida a avaliações sistemáticas pelo Programa 

Nacional de Avaliação de Serviços Saúde – PNASS, editado pelo Ministério de Saúde. 

8.3. Os serviços contratados deverão seguir as diretrizes da Política Nacional de 

Humanização – PNH do SUS. 

8.4. A CONTRATADA obriga-se a promover as correções apontadas na avaliação nos 

prazos acordados com a CONTRATANTE, sendo que seu resultado será utilizado como 

monitoramento do desempenho do contrato e como causa de penalidades quando não 

efetivadas as correções dos padrões imprescindíveis, necessários e recomendáveis de 

risco e qualidade. 

8.5. A CONTRATADA facilitará a CONTRATANTE o acompanhamento e a 

fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos servidores deste, designados para tal fim. 

8.6. Periodicamente, a CONTRATANTE vistoriará as instalações da CONTRATADA 

para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas, comprovadas por 

ocasião da assinatura deste Contrato. 

8.7. Qualquer alteração que importe em diminuição da capacidade operativa da 

CONTRATADA, com reflexo na produção de seus serviços e, por conseqüência, na 

remuneração destes, poderá ensejar a revisão das condições ora estipuladas ou mesmo 

denúncia deste Contrato. 

8.8. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exonera nem diminui a 

completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão 

às Cláusulas contratuais. 

8.9. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da seção IV, 

do Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93. 

 

9. DO PAGAMENTO 
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9.1. O credenciado será remunerado de acordo com o Plano Operativo pactuado, 

observando-se os critérios qualitativos e quantitativos, vinculados ao orçamento e 

disponibilidade financeira de acordo com a liberação de repasses do Ministério da Saúde. 

9.2. Os serviços objeto do presente contrato serão remunerados de acordo com a Tabela 

do Sistema Único de Saúde e com os incentivos instituídos pelas Portarias do Ministério 

da Saúde. 

9.3. Quaisquer pagamentos não isentarão o Contratado das responsabilidades assumidas 

no termo de Contrato. 

 

10. VIGÊNCIA: 

O instrumento de contrato/contratualização originado deste Chamamento terá validade de 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93, 

observadas as avaliações dos Planos Operativos, conforme Portaria nº. 10.34/2010 do 

Ministério da Saúde, e as dotações orçamentárias e disponibilidade financeira. 

 

11. DO DESCREDENCIAMENTO E PENALIDADES 

11.1 Por qualquer descumprimento das exigências estipuladas neste Termo de Referência, 

as sansões previstas na Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas. 

11.2 O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de 

quaisquer das cláusulas e condições contratadas, ou pelos motivos previstos na legislação 

referente ao Sistema Único de Saúde e às Licitações e Contratos Administrativos. 

11.3 A empresa credenciada será responsabilizada pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 

11.4 Poderá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ao verificar o descumprimento 

das normas estabelecidas no Termo de Credenciamento, suspender temporariamente a 

execução dos serviços prestados, até decisão exarada em processo administrativo, 

observados os princípios do contraditório e ampla defesa. Havendo comprovação de culpa 

ou dolo por parte da CREDENCIADA, ocorrerá descredenciamento da mesma, ademais 

da aplicação das penalidades cabíveis prevista em lei. 

11.5 O descredenciamento não eximirá a CREDENCIADA das garantias assumidas em 

relação aos serviços executados, e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam 

ser imputadas. 
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11.6 Caso esteja em curso processo administrativo de apuração de irregularidades na 

prestação de serviços, a CREDENCIADA não poderá requisitar a rescisão contratual, 

enquanto o referido processo não for concluído. 

 

11.7 O descredenciamento poderá ser determinado pelos motivos especificados abaixo 

mediante a instauração do devido processo legal: 

a) Motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

b) Atendimento aos usuários no município de Campo Maior e municípios Pactuados 

de forma discriminatória e/ou prejudicial, devidamente comprovada; 

c) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos possíveis beneficiados pelos 

produtos/serviços no município de Campo Maior, de valores referentes a serviços 

prestados ou quaisquer outros valores adicionais; 

d) Reincidência, devidamente comprovada, na cobrança de serviços executados 

irregularmente ou não executados; 

e) Ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE e/ou aos beneficiários; 

f) Deixar de comunicar, injustificadamente, à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, alteração de dados cadastrais (tais como número de telefone, endereço e razão 

social), no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da alteração; 

g) Deixar de atender ao beneficiário, alegando atraso no recebimento dos valores já 

faturados; 

h) Identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou 

fiscais, ou ainda, descumprimento das exigências constantes do Edital, de sua proposta 

ou do Termo de Credenciamento. 

11.8 Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 

109 da Lei nº 8.666/93. 

11.9 Nas hipóteses previstas no item 10.7, não caberá à CREDENCIADA o direito de 

indenização de qualquer natureza, ressalvando-se a obrigação da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE em pagar pelos serviços prestados até a data da rescisão. 

11.10 As multas e penalidades serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante respectivo processo administrativo, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis. 

11.11 Pela inobservância dos termos deste Edital 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 
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ou contratar com a Administração Pública. 

11.12 Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior a empresa que apresentar 

documento fraudado ou falsa declaração para fins de habilitação neste certame. 

 

10.13 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. 

11.14 A partir da notificação dando o conhecimento da aplicação das penalidades, a 

CREDENCIADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para interpor defesa, que deverá 

ser dirigida à Comissão Especial de Credenciamento. 

11.15 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 do Município, seus 

usuários e terceiros, independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou 

criminal. 

12. INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E ORIGEM DOS 

RECURSOS 

 

 

Unidade Orçamentária 02.07.02- Fundo Municipal de Saúde 

Função/Subfunção/PG/PA 
10.302.0011.2132 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 

Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso 214 - Governo Federal 

 

Unidade Orçamentária 02.07.02- Fundo Municipal de Saúde 

Função/Subfunção/PG/PA 
10.301.0011.2063.0000 – Manutenção dos Serviços Municipais de 

Saúde. 

Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso 001 - Tesouro Municipal 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI 

REPRESENTADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE (SMS) E A EMPRESA 

*********** PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE SUS. 

 

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR por intermédio 

da  (órgão/ente),  endereço  completo  com  CEP,  inscrita  no  CNPJ sob n° ................... , 

doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu/sua Autoridade 

Competente,   o   Sr./Srª..........................,   (qualificação,   identidade,   CPF   e endereço 

completo) e a empresa..................., com sede .......................... inscrita no CNPJ sob o  nº 

...............,   a   seguir   denominada    CONTRATADA,    neste    ato    representada por.

 ....................... (qualificação, identidade, CPF e endereço completo), firmam o presente 

CONTRATO decorrente do Edital de Chamada Pública n° ***/2021 sujeitando as 

partes à Lei Federal nº 8.666/93, Lei 8.080/90, Decreto Municipal n° 019/2013, demais 

normas da legislação vigente aplicável e pelas condições estabelecidas no Edital. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto: 

I – Prestação de serviços de saúde a seguir discriminados com respectivo serviço de apoio 

diagnóstico e terapêutico ofertados pela CONTRATADA aos usuários do Sistema Único 

de Saúde – SUS observada à sistemática de referência e contra-referência e do sistema 

regulador do Departamento de Controle e Avaliação. 

II – Os serviços contratados compreendem a utilização, pelos usuários do SUS, da 

capacidade instalada da CONTRATADA, incluídos seus equipamentos médico- 

hospitalares, de acordo com o estabelecido no anexo IV, integrante do presente 

instrumento. 

III – Definir o papel da CONTRATADA no sistema municipal em conformidade com a 

Programação Pactuada e Integrada – PPI que ofertará conforme indicações técnicas de 
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planejamento de saúde, compatibilizando-se a demanda e a disponibilidade de recursos 

financeiros do SUS. 

 

1.1. DA FORMA DE PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 

1.1.1 Os serviços ocorrerão a partir da assinatura do contrato, correndo por conta 

da credenciada todas as despesas pertinentes, tais como seguro, transportes, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários. 

1.1.2. A credenciada deverá prestar os serviços especializados na área, com prazo 

de vigência até de 12 meses após assinatura do contrato. 

1.1.3. Os serviços serão fornecidos através do atendimento direto ao usuário SUS, 

conforme demanda regulada e pactuada na PPI. 

1.1.4. A prestação do serviço será atestada pela Central de Regulação, mediante a 

apresentação de produção mensal ao SIA (Sistema de Informação Ambulatorial), 

encaminhada ao Ministério da Saúde para alimentação do Banco de Dados Nacional e ao 

Fundo Estadual de Saúde para efetuar pagamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2. São encargos dos partícipes: 

I- Do Estabelecimento de Saúde (CONTRADA): cumprir todas as metas e condições 

definidas pela SMS. 

II- Da SMS: 

a) Transferir os recursos previstos neste contrato; 

b) Controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados; 

c) Estabelecer mecanismos de controle de oferta e demanda de ações e serviços 

de saúde; e 

d) Analisar os relatórios elaborados pelo (ESTABELECIMENTO DE SAÚDE) 

comparando os resultados alcançados com os recursos financeiros repassados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

 

3.1. Manter o cadastro dos usuários, assim como os prontuários que permitam o 

acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços. 
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3.2. O compromisso da contratada de apresentar, na periodicidade ajustada, relatórios 

de atendimento e outros documentos comprobatórios da execução dos serviços 

efetivamente prestados. 

 

3.3. Deverão estar com as informações atualizadas no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, cujos dados deverão corresponder, fielmente, à 

estrutura, aos equipamentos e ao pessoal disponível. 

3.4. Os estabelecimentos contratados serão submetidos a avaliações sistemáticas, de 

acordo com o Programa Estadual de Controle e Avaliação de Serviços de Saúde do SUS 

e pela Coordenação Especial de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

3.5. Os serviços contratados deverão se submeter à política de Regulação do seu 

gestor. 

3.6. O contratado deverá fornecer ao usuário ou responsável, no ato do atendimento, 

documento com a descriminação do(s) serviço(s) prestado(s) e a informação sobre a 

gratuidade do(s) mesmo(s). 

3.7. Obrigação de apresentação de relatórios de atividades sempre que solicitados pelo 

gestor. 

3.8. Os serviços contratados deverão garantir aos trabalhadores vínculo empregatício 

que assegure todos os direitos trabalhistas, sociais e previdenciários. 

3.9. Será garantido o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no 

exercício de seu poder de fiscalização. 

3.10. Os serviços contratados deverão garantir aos usuários do SUS: redução das filas e 

do tempo de espera para atendimento; acesso com atendimento acolhedor e resolutivo, 

baseado em critérios de risco; nome dos profissionais que cuidam de sua saúde e que são 

responsáveis por eles; acesso às informações; presença de acompanhante; bem como os 

demais direitos dos usuários do SUS. 

3.11. Em conformidade com o art. 26, §2º, da Lei 8.080/90, os serviços contratados 

serão submetidos às normas emanadas pelo SUS. 

3.12. As instituições interessadas deverão disponibilizar aos setores correspondentes da 

Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitadas, informações necessárias para 

elaboração de diagnósticos regionais, análise de perfil epidemiológico da população 

atendida, avaliações qualitativas do atendimento e acompanhamento da programação 

pactuada integrada. 

3.13. Garantir a continuidade da execução de todos os serviços durante a vigência do 
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contrato 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR-PI 

4.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados 

da CONTRATADA às dependências da SMS. 

4.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

4.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos dados constantes do CNES, 

relativos ao potencial de produção de procedimentos dos serviços contratados, tomando 

as medidas cabíveis quando forem constatadas irregularidades no referido cadastro, 

identificadas em vistorias técnicas promovidas pela Central de Regulação. 

4.4. Promover a auditoria, o controle e a avaliação dos serviços, com o objetivo de 

promover seu perfeito cumprimento, sob os aspectos de estrutura, de processos técnicos 

e de atendimento aos usuários, seja do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

4.5. Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei. 

4.6. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do objeto deste termo de referência e dos padrões técnicos das 

autoridades responsáveis pela regulamentação das atividades de prestação de serviços no 

âmbito da saúde, como também os serviços apresentados que contenham indícios ou 

tenham sido constatados como não realizados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (DOZE) meses da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, mediante fundada justificativa, em requerimento ao Secretário Municipal de 

Saúde, que conforme natureza da justificativa autorizará ou não a prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1. O presente Contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo 

aditivo, ressalvado o seu objeto, que não pode ser modificado, com exceção de 

procedimentos que, hodiernamente, não estejam incluídos na Tabela do SUS ou na 

Tabela Municipal e que venham, posteriormente, a ser inclusos. 
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§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 

mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao 

quantitativo dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado no presente Contrato, de acordo com o art. 65 §1º da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. A SMS pagará, mensalmente, pelos serviços efetivamente prestados, os valores 

unitários de cada procedimento, conforme Tabela SUS em vigor, editadas pelo Ministério 

da Saúde; 

7.2. O pagamento das parcelas de que trata a cláusula acima será efetuado pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA, em Reais, no prazo de 10 (dez) dias depois da 

prestação dos serviços solicitados, contados a partir da data da apresentação da nota 

fiscal/fatura. 

7.3. O pagamento ficará condicionado ainda à prova do cumprimento das obrigações 

fiscais, previdenciárias e trabalhistas com relação ao objeto do contrato. 

7.4. Os pagamentos processados pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de 

suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços, em especial 

àquelas relacionadas com a qualidade e validade. 

7.5. O reajuste dos valores contratados serão os da Tabela Unificada de Procedimentos 

do SUS, sendo que os reajustes serão apenas os processados em virtude da alteração de 

valores constantes nesta tabela, concedidos pelo Ministério da Saúde, inclusos por 

simples apostilamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa para a realização dessas contratações está prevista na dotação orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária 02.07.02- Fundo Municipal de Saúde 

Função/Subfunção/PG/PA 
10.302.0011.2132 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 

Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso 214 - Governo Federal 

 

Unidade Orçamentária 02.07.02- Fundo Municipal de Saúde 

Função/Subfunção/PG/PA 
10.301.0011.2063.0000 – Manutenção dos Serviços Municipais de 

Saúde. 

Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso 001 - Tesouro Municipal 
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CLÁSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido com o conseqüente descredenciamento 

perante o SUS, unilateralmente pela SMS, quando ocorrer o descumprimento de suas 

cláusulas ou condições em especial: 

a) Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora de critérios 

definidos pela SMS; 

b) Pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, a 

avaliação e auditoria pelos órgãos competentes da SMS ou do Ministério da Saúde; 

c) Pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em 

saúde. 

9.2. Parágrafo Único. Antes da rescisão poderá ser facultado ao Munícipio prazo 

(razoável de até 30 dias) para correção de erros e procedimentos irregulares acaso 

encontrados pela SMS, preferindo – se a rescisão quando da negativa das recomendações 

e determinações da SMS. 

9.3. No caso de inexecução total (ausência na prestação superior a 50% do total 

contratado) ou parcial (ausência na prestação superior a 25% do total contratado) das 

condições contratuais, o Contratante, poderá rescindir o contrato, garantido a prévia 

defesa, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à Contratada as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência, em caso de atraso em até 5 (cinco) dias; 

b) Multa, no percentual de até 1% (um por cento) do valor total contratado, em 

caso de atraso de mais de 5 (cinco) dias; 

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de 

reincidência em relação às faltas cometidas, após a aplicação da penalidade prevista na 

alínea “b” desta Cláusula 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

município, por prazo não superior a 2 (dois) anos, inclusive em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração. Será declarada suspensa de contratar com a 

Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa; 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso 

IV do artigo 87 da Lei no 8.666/93, nos casos: 

I – Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de 

dolo. 

II – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva 

por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

III – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando 

frustrar os objetivos da licitação; 

IV – Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade 

para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

9.3.1. As penalidades cominadas nas alíneas “a”, “c” e “d”, supra, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com aquela prevista na alínea “b” do mesmo item. 

9.4. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos 

pela CONTRATANTE, e quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, 

e as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 

em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, 

e, desde que formuladas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que a 

CONTRATADA tomar ciência. 

9.6. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 5 

(cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias contados 

da abertura de vistas no caso de inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. Constituem motivos de rescisão do contrato: 

a) A inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e 

as previstas em lei ou regulamento, em conformidade com o Artigo 77, da Lei 8.666/93; 

b) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos no 

termo de contrato; 

c) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou prazos estabelecidos 

no termo de contrato; 

d) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a 
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comprovar a impossibilidade na prestação do SERVIÇO, no prazo estipulado; 

e) O atraso injustificado no fornecimento do SERVIÇO, que importe em prejuízo 

da CONTRATADA superior a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado; 

f) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com 

outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, 

sem prévio conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE. 

g) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, 

assim como de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, superior a 3 (três) vezes, 

anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o 

acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

i) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato; 

j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do 

CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

l) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos produtos, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 

m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 

o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

k) A ocorrência de “caso fortuito” ou “força maior”, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste Contrato; 

l) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei no 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

10.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 

especificados nas alíneas “a” a “h” e “m” do subitem 10.1 deste Contrato; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para 
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CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

10.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 77, 79 e 80, da Lei 

no 8.666/93, como seja: 

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a 

Administração; 

III – judicial, nos termos da legislação; 

IV – (VETADO) 

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem 

que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I – devolução de garantia; 

II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III – pagamento do custo da desmobilização. 

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 

conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 

I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da Administração; 

II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 

V do art. 58 desta Lei; 

III – execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 

das multas e indenizações a ela devidos; 

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
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indireta. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Este contrato vincula-se aos preceitos da Lei 8.666/93, ao Edital do Chamamento 

Publico e a proposta da empresa, conforme Artigo 55, XI in verbis: 

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou não 

exigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Fica definido que as questões que não puderem ser resolvidas de comum acordo serão 

levadas ao Conselho Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

A SMS providenciará a publicação do extrato do presente contrato na imprensa oficial no 

prazo da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

Fica eleito o foro da Comarca de Campo Maior- Piauí, para dirimir questões acerca da 

execução do presente contrato que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelas 

partes. 

E, por estarem, assim, justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 

(três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, na presença de testemunhas 

infra assinadas. 

Campo Maior,  de  de    

 

 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

Contratado(a) 

TESTEMUNHAS:  

RG 

CPF 

 

 

RG 

CPF 
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ANEXO III 

 

QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTOS A SEREM OFERTADOS 

 

 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

 

 

Cidade ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

CITOPATOLOGIA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

 

 

Cidade ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

PATOLOGIA CLÍNICA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

Cidade ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO 

 

 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO V 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

 

CITOPATOLOGIA 

 

 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

 

PATOLOGIA CLÍNICA 

 

 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 
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ANEXO VI 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 

 

CITOPATOLOGIA 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 

 

PATOLOGIA CLÍNICA 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

A Instituição. ................................................................ , pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua/Avenida............................................................. nº. .................... , Bairro 

..........................., Cidade ..........................., Estado ............................................. , CEP nº, 

..........................................  inscrita no  CNPJ sob o nº ...................................................... , 

vem solicitar seu credenciamento nos termos do Edital do Chamamento Público nº 

  , informando desde já os dados a seguir: 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 

Telefone: 

Fax: 

Correio Eletrônico: 

Banco: 

Agência: 

Conta 

Cidade ,  de  de 2021 

 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da instituição). 

 

 

CITOPATOLOGIA 

 

 

A Instituição. ................................................................ , pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua/Avenida............................................................. nº. .................... , Bairro 

..........................., Cidade ..........................., Estado............................................. , CEP nº, 

..........................................  inscrita no  CNPJ sob o nº ...................................................... , 

vem solicitar seu credenciamento nos termos do Edital do Chamamento Público nº 

  , informando desde já os dados a seguir: 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 

Telefone: 

Fax: 

Correio Eletrônico: 

Banco: 

Agência: 

Conta 

Cidade de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da instituição). 

 

 

PATOLOGIA CLÍNICA 

 

 

A Instituição. ................................................................ , pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua/Avenida............................................................. nº ..................... , Bairro 

..........................., Cidade ..........................., Estado............................................. , CEP nº, 

..........................................  inscrita no  CNPJ sob o nº ...................................................... , 

vem solicitar seu credenciamento nos termos do Edital do Chamamento Público nº 

  , informando desde já os dados a seguir: 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 

Telefone: 

Fax: 

Correio Eletrônico: 

Banco: 

Agência: 

Conta 

Cidade,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da instituição 
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ANEXO VIII 

 

 

DO FINANCIAMENTO 

 

 

FUNDAMENTAÇAO: Lei n. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993, com alterações 

posteriores, Pacto de Gestão e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE: 

Nome do Prestador:    

CNPJ:    

Endereço:   

 

 

II – DO SISTEMA DE PAGAMENTO MENSAL: 

O Compromitente e/ou Ajustante pagará mensalmente ao Compromissário e/ou Ajustado 

pelos serviços efetivamente prestados e dentro do teto orçamentário previsto segundo os 

valores dos procedimentos constantes das Tabelas dos Sistema de Informações 

ambulatoriais e Hospitalares do SUS – SIA E SIH/SUS em vigor, editadas pelo Ministério 

da Saúde. 

Os valores estimados não implicam em nenhuma previsão de credito em favor do 

Compromissário e/ou Ajustado que somente fará jus aos valores correspondentes aos 

serviços previamente autorizados pelo Compromitente e/ou Ajustante e efetivamente 

realizados. 

Os valores estipulados nas Tabelas do SIA e SIH/SUS serão repassados na mesma 

proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde e 

independerá de Termo Aditivo. 

 

II – DADOS CADASTRAIS: 

Razão Social:       

Nome de Fantasia:  CNES:  

CNPJ.:     

Endereço:  CEP:  

Localidade:   Estado:    

 

Telefone:  _ Fax:    

E-mail:     
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Diretor Técnico:    

Ident. Nº  Órgão Emissor:  Data emissão: _/  /   

CPF:  CRM nº  Banco: _  Agência:    

  Conta Corrente:    

Tipo de Unidade:     

Serviços:    

  ,  /  /2021. 

 

 

 

 

Campo Maior,  /  /2021 

 

 

 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   
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ANEXO IX 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE: 

Nome do Prestador:     

Código CNES:    

Município:   

Endereço:     

 

II – ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES: 

1. INTERNAÇÕES HOSPITALARES – SIH/SUS 

Preencher o quantitativo de leitos para Internações Hospitalares que a unidade 

pretende oferecer ao SUS, por especialidade, e constante da Ficha Cadastral de 

Estabelecimento de Saúde – FCES. Os campos para os quais a unidade não possui o tipo 

de serviço deverão ser inutilizados. 

O quantitativo de leitos para Internações Hospitalares que serão objeto deste 

convênio/contrato e respectivos valores serão definidos pela Secretaria de Municipal de 

Saúde de acordo com as necessidades de saúde da população e disponibilidade financeira. 

 

ESPECIALIDADE LEITOS OFERTADOS 

  

  

  

 

2. ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS – SIA/SUS 

Preencher código, nome e quantidade mensal de Procedimentos e Serviços: 

 

CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

OFERTADA/MÊS 
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III – EQUIPAMENTOS 

Relacionar os equipamentos existentes na unidade os quais serão confrontados com 

os FCNES. 

 

 

  

  

  

  

 

IV – RECURSOS HUMANOS 

Relacionar o quadro de profissionais da unidade, os respectivos registros nos 

conselhos de classe e carga horária semanal. As informações serão confrontadas com o 

FCNES. 

NOME CARGO CONSELHO CARGA 

HORÁRIA 
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ANEXO X 

 

 

QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTO A SEREM OFERTADOS 

ENDOSCOPIA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

Cidade ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

MAMOGRAFIA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

Cidade  ,  de  de 2021 

 

      

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

RADIOLOGIA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

Cidade  ,  de  de 2021 

 

  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

 

  ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

TOMOGRAFIA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

 

Cidade  ,  de  de 2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

ULTRASSONOGRAFIA 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO XI 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO 

 

ENDOSCOPIA 

 

 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 
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MAMOGRAFIA 

 

 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RADIOLOGIA 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 
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MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

TOMOGRAFIA 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

ULTRASSONOGRAFIA 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS – 1 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando : 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS GERAIS – 2 – 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 
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MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

ANEXO XVII 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS 

GRÁFICOS 

 

 

A Instituição. ................................................................ , pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua/Avenida............................................................. nº. .................... , Bairro 

..........................., Cidade ..........................., Estado............................................. , CEP nº, 

..........................................  inscrita no  CNPJ sob o nº ...................................................... , 

vem solicitar seu credenciamento nos termos do Edital do Chamamento Público nº 

  , informando desde já os dados a seguir: 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 

Telefone: 

Fax: 

Correio Eletrônico: 

Banco: 

Agência: 

Conta 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da instituição). 
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QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTO A SEREM OFERTADOS 

DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS 

 

 

Instituição Proponente: 

Código do Procedimento: 

Procedimento: 

Quantidade Ofertada (Mês) 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO XIX 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO 

DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS 

 

Informamos, para os fins de cumprimento das obrigações do Edital de Chamamento 

Público SMS nº  , as instalações, os equipamentos e o pessoal técnico necessários 

e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO acima referido. 

a) Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e 

aparelhamentos disponíveis aos usuários do SUS) 

b) Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas 

categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à 

realidade. 

Cidade  ,  de   de 2021  

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).  

Ficha de Equipamentos Essenciais – 1 –DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS 

GRÁFICOS. 

Nome da Unidade 

Número CNES 

Relação dos Equipamentos 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha de Equipamentos Gerais – 2 – DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS 

GRÁFICOS. 

Nome da Unidade: 

Número CNES: 

Relação dos Equipamentos: 

Quantidade: 

Equipamentos funcionando: 

Equipamentos não funcionando: 

Ficha do pessoal técnico: 

Categoria: 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA 

TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

Com vistas à participação do processo de chamamento público nº  da Secretaria 

Municipal de Saúde, declaro aceitar os valores constantes da Tabela de Procedimentos do 

Sistema Único de Saúde para a prestação dos serviços contidos no objeto do presente 

certame e, também, estar de acordo com os critérios nacionais de reajuste, publicados 

pelo Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

Campo Maior,  /  /2021 

 

 

 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Eu,   ,   , portador do CRM nº  _, Identidade 

nº    e CPF nº    , Diretor Técnico da Unidade de Saúde 

CNES  :    , DECLARO, que aceito as diretrizes e normas 

previstas na Constituição Federal e nas Leis 8.080/90 e 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, as Portarias do Ministério da Saúde que regulam as matérias e legislação 

específica municipal e estadual. 

 

 

Por ser verdade firmo a presente. 

 

 

 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   
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MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

Eu,  ,    , portador do CRM nº  , 

Identidade  nº   e  CPF  nº    , Diretor Técnico da Unidade 

de Saúde CNES    ,   , DECLARO que as 

informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas 

inconsistências das informações. 

 

 

 

 

Por ser verdade firmo o presente. 

 

 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES 

 

 

 

 

Empresa  ..................................................,  inscrito  no  CNPJ  Nº............................,  por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a). .........................................., portador(a) 

da  Carteira  de  Identidade  Nº  ..............................  e  do  CPF  Nº .............................. , 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

SIM ( )  NÃO ( ). 

 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Para  fins   de   participação   no   Credenciamento   N   º   ***/2021   que   a(o) empresa 

.................................................................., CNPJ .................., sediada 

no. ..... (ENDEREÇO COMPLETO), declara por intermédio do seu representante legal, 

sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   
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MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
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ANEXO XXV 

 

DECLARAÇÃO DE QUE OS PROPRIETÁRIOS, ADMINISTRADORES E 

DIRIGENTES DE ENTIDADES OU SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO 

EXERCEM CARGO DE CHEFIA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE-SUS 

 

Entidade/Empresa    , inscrita no 

CNPJ  sob o nº  ,  com sede na    , por 

intermédio    de    seu  representante   legal,     , 

portador da Carteira de Identidade n°  e do CPF n°    , 

DECLARA, que os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços 

contratados não exercem cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de 

Saúde-SUS, nos termos do § 4º do art. 26 da lei 8080/90; nem tampouco incidem nas 

proibições do art. 76 da Lei Orgânica Municipal (* Art. 76 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, 

os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles 

por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 

não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis (6) meses após 

findas as respectivas funções. 

 

Cidade  ,  /  /2021 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   
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ANEXO XXVI 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

  ,     CNPJ  nº  , por 

intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no 

credenciamento Nº ***/2021, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 

credenciamento supracitado. 

 

 

Cidade ,  /  /2021 

 

 

Diretor Técnico da Unidade 

CRM nº  /   
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  ANEXO XXVII 

 

RELAÇÃO ANUAL DE EXAMES 

EXAMES CODIGO SUS 

ANTIBIOGRAMA 0202180013 

APARELHO DIGESTIVO 0209010000 

ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E 

PNEUMO-FUNCIONAIS  

0302040000 

ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERAÇÕES 

OBSTETRICAS, NEONATAIS E UROGINECOLÓGICAS 

0302010000 

ASSISTENCIA FISIOTERAPÊUTICA EM QUEIMADOS 0302070000 

ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERAÇÕES EM 

NEUROLOGIA 

0302060000 

ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NS DISFUNÇÕES MUSCULO 

ESQUELETICAS (TODAS AS ORIGENS) 

0302050000 

ASSITENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERAÇÕES 

OBSTETRICAS, NEONATAIS E UROGINECOLOGICAS 

0302010000 

ATEND DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24H EM ATENÇÃO 

ESPEC- 2231- MÉDICO 

0301060029 

ATEND DE URGENCIA C/OBSERVAÇÃO ATE 24H EM ATENÇÃO 

ESPEC 

0301060029 

ATEND DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPEC 0301060029 

ATEND DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPEC- 2231- MÉDICO 0301060061 

ATEND EM OFICINA TERAPEUTICA   

ATEND EM OFICINA TERAPEUTICA I P/ PORTADOR DE NECES 

ESPECIAIS (P/OFICINA)-2231-MÉDICO 

0301070083 

ATEND EM OFICINA TERAPEUTICA I P/ PORTADOR DE NECES 

ESPECIAIS (P/OFICINA)-2236-FISIOTERAPEUTA 

0301070083 

ATEND EM OFICINA TERAPEUTICA I P/ PORTADOR DE NECES 

ESPECIAIS (P/OFICINA)-2238- FONOAUDIOLOGO 

0301070083 

ATEND FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO 

RESPIRATORIO SEM COMPLICAÇÕES SISTEMICAS- 

FISIOTERAPEUTA 

0302040021 

- ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM 

DISTURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS COM 

COMPLICACOES SISTEMICAS 

302060022 

ATEND FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DISTURBIOS 

NEURO- CINETICO- FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES 

SISTEMICAS- FISIOTERAPEUTA 

0302060014 

ATEND FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES PRE E POS-

OPERATORIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULO ESQUELETICAS- 

FISIOTERAPEUTA 

0302050019 

ATEND FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS- 

FISIOTERAPEUTA 

0302050027 

ATEND MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATEND 0301060096 

ATEND ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA 0301060100 

ATEND/ ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM 

0301070075 
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ATEND/ ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2231-MEDICO 

0301070075 

ATEND/ ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2236-FISIOTERAPEUTA/TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

0301070075 

ATEND/ ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2238-FONOAUDIOLOGO 

0301070075 

ATEND/ ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2515-PSICOLOGO/PSICANALISTA 

0301070075 

ATEND/ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM 

0301070075 

ATEND/ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2231- MÉDICO 

0301070075 

ATEND/ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2236- FISIOTERAPEUTA/ TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

0301070075 

ATEND/ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2238- FONOAUDIOLOGO 

0301070075 

ATEND/ACOMP DE PACIENTE EM REAB DO DESENV 

NEUROPSICOM-2515- PSICOLOGO/PSICANALISTA 

0301070075 

ATEND/ACOMP EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS 

DEFICIENCIAS 

0301070067 

ATEND/ACOMP EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS 

DEFICIENCIAS-2231-MÉDICO 

0301070067 

ATEND/ACOMP EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS 

DEFICIENCIAS-2236- FISIOTERAPEUTA/TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

0301070067 

ATEND/ACOMP EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS 

DEFICIENCIAS-2238- FONOAUDIOLOGO 

0301070067 

ATEND/ACOMP EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS 

DEFICIENCIAS-2515- PSICOLOGO/PSICANALISTA 

0301070067 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA 0301080178 

AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL 0211070050 

BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR 0202180048 

BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR (HANSENIASE) 0202180056 

BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR (TUBERCULOSE) 0202180064 

BIOPSIAS- COLETA DE MATERIAL ATÉ R$50 020101XXXX 

BUCO-MAXILO- FACIAL 0414010000 

CINTURA ESCAPULAR 0408010000 

CIRURGIA DA FACE E DO SISTEMA ESOMATOGNOMATICO 0404020000 

CIRURGIA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA 0404010000 

CIRURGIA ORAL 0414020000 

COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGICO DE COLO 

UTERINO 

0201020033 

COLETA DE SANGUE P/ TRIAGEM NEONATAL 0201020050 

CON DE PROF DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPEC-2236- 

FISIOTERAPEUTA/ TERAPEUTA OCUPACIONAL 

0301010048 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC -223106-MEDICO 

CARDIOLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC 223115- MÉDICO CLINICO 0301010072 
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CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC- 223117- MEDICO 

DERMATOLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC- 223125- MEDICO 

ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC- 223128- MEDICO 

GASTROENTEROLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC- 223144- MEDICO 

OFTAMOLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC- 223146- MEDICO 

ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC- 223149- MEDICO PEDIATRA 0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC-223110- MEDICO 

CIRURGIAO GERAL 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC-223139- MEDICO 

NEFROLOGISTA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC-223146- MEDICO 

ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA 

0301010072 

CON MEDICA EM ATENÇÃO ESPEC-223153- MÉDICO 

PSIQUIATRA 

0301010072 

CON MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR  0301010056 

CON/ATEND DOMICILIAR NA ATENÇÃO ESPEC 0301010161 

CON/ATEND DOMICILIAR NA ATENÇÃO ESPEC-2231-MÉDICO 0301010161 

101CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 0202130024 

CULTURA PARA BAAR 0202180110 

DEBRIDAMENTO DE ULCERA/NECROSE 0415040043 

DIAGNOSTICO EM GINECOLOGIA- OBSTETRICIA 0211040000 

DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA  ACIMA DE R$ 20,00 021106XXXX 

DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA ABAIXO DE R$20,00 021106XXXX 

DIAGNOSTICO EM 

OTORRINOLARINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA 

0211070000 

DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0202130105 

DOSAGEM DE ESTRADIOL 0202160160 

DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4 0202110052 

DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, 

BETA HCG) 

0202160217 

DOSAGEM DE PARATORMONIO 0202160276 

DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE/ DIAGNOSTICO 

TARDIO) 

0202110087 

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA 0205010032 

ELETROCARDIOGRAMA 0211020036 

EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO/ 

PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO)- PECA CIRURGICA 

0203020030 

EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO- VAGINAL/MICROFLORA 0203010019 

EXAME PATOLOGICO DE COLO DE UTERINO- BIOPSIA 0203020081 

EXAMES BIOQUIMICOS ATÉ R$5,00 020211XXXX 

EXAMES BIOQUIMICOS DE R$11,00 ATÉ R$16,00 020211XXXX 

EXAMES BIOQUIMICOS DE R$5,00 ATÉ 10,00 020211XXXX 

EXAMES BIOQUIMICOS HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA ATÉ 

10,00 

020212XXXX 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, 

HEMATOCRITO) 

202020363 

LEUCOGRAMA 202020398 

DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA 202030202 

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) 202030474 

TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS 202031110 

PARASITOLOGICO DE FEZES 202040127 

DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE 202020096 

GRUPO SANGUINEO (ABO) E FATOR RH 202120023 

HEMOGRAMA COMPLETO 202020380 

DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 202010201 

PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE 202090302 

DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 202010279 

PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 202040143 

DOSAGEM DE UREIA 202010694 

DOSAGEM DE GLICOSE 202010473 

DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 202010287 
 

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA 

(TGO) 
202010643 

DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 202010295 

DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO 

(VHS) 
202020150 

PROVA DE RETRACAO DO COAGULO 202020495 

CONTAGEM DE PLAQUETAS 202020029 

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES 202030466 

PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA 202050254 

SUMARIO DE URINA 202050017 

DOSAGEM DE CREATININA 202010317 

DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE 202030075 

DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO 

COAGULOGRAMA 
202020070 

PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES 202040097 

DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) 202010651 

DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 202010422 

DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 202010678 
 

DOSAGEM DE FOLATO 202010406 

DOSAGEM DE ACIDO URICO 202010120 

PROVA DO LACO COAGULOGRAMA 202020509 

BETA HCG 202060217 

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 202020304 

DOSAGEM DE SODIO 202010635 

DOSAGEM DE POTASSIO 202010600 

DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 202030105 

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 202020304 

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 202010503 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

ANTIBIOGRAMA 202080013 

CULTURA PARA BAAR 202080110 

EXAMES COPROLÓGICOS 0202140000 

EXAMES DE UROANALISE 0202150000 

EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS 0202190000 

EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA ATÉ R$10,00 020212XXXX 

EXAMES HORMONAIS 0202160000 

EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS 0202120000 

EXAMES MICROBIOLOGICOS DE R$2,00 A 11,00 020218XXXX 

EXAMES RADIOLOGICOS A CINTURA PELVICA E DOS 

MEMBROS INFERIORES 

0204060000 

EXAMES RADIOLOGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO 0204010000 

EXAMES RADIOLOGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS 

MEMBROS SUPERIORES 

0204040000 

EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA VERTEBRAL 0204020000 

EXAMES RADIOLOGICOS DO ABDOMEN E PELVE 0204050000 

EXAMES RADIOLOGICOS DO TORAX E MEDIASTINO 0204030000 

EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS ATE 10,00 020213XXXX 

EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS DE R$11,00 ATÉ 

30,00 

020213XXXX 

EXERESE DA ZONA DE TRANSFORMAÇÃO DO COLO UTERINO 0409060089 

GIAGNOSTICO EM GINECOLOGIA- OBSTETRICIA 0211040000 

MAMOGRAFIA BILATERAL 0204030030 

MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 0204030188 

MEMBROS INFERIORES 0408050000 

MEMBROS SUPERIORES 0408020000 

PARTO 0411010000 

PEQUENAS CIRURGIAS- MAC 040101XXXX 

PROVA DE LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE 0202190302 

RADIOGRAFIA DE TORAX  (PA E PERFIL) 0204030153 

RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE- WING) 0204010187 

RADIOLOGIA OCLUSAL 0204010160 

RASPAGEM CORONO- RADICULAR (POR SEXTANTE) 030702XXXX 

TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E 

DO TECIDO CONJUNTIVO 

0303090000 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR 0205020038 

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL 0205020046 

ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) 0205020100 

ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE 0205020127 

ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 0205020097 

ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 0205020143 

ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) 0205020160 

ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (MASCULINA) 0205020054 

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 0202120186 

ULTRASSONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS 0205020000 
CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA 04.05.05.038-0 
MAPEAMENTO DE RETINA 02.11.06.012-7 
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR 02.11.06.017-8 
RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR 02.11.06.018-6 
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR 02.11.06.017-8 



 ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA 02.05.02.002-0 
SEPARACAO E AVALIACAO BIOMICROSCOPICA DA CORNEA 05.04.01.003-4 
MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA 02.11.06.014-3 
PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER 04.05.03.019-3 
CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO 02.11.06.003-8 
CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS) 02.11.06.006-2 
GONIOSCOPIA 02.11.06.011-9 
CAPSULOTOMIA A YAG LASER 04.05.05.002-0 
SINEQUIOLISE A YAG LASER 04.05.05.026-7 
VITRIOLISE A YAG LASER 04.05.03.015-0 
ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) 02.05.02.008-9 
FOTOCOAGULACAO A LASER 04.05.03.004-5 
TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA 02.11.06.026-7 
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 03.01.01.007-2 
TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO 04.05.05.036-4 
FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 04.05.05.010-0 

FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER 04.05.05.012-7 

TRABECULECTOMIA 04.05.05.032-1 

FACECTOMIA C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 04.05.05.009-7 

RECONSTITUICAO TOTAL DE PALPEBRA 04.05.01.013-3 

TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA 02.11.06.026-7 

 

 

 

RELAÇÃO DE ESPECIALIDADES- INTERNAÇÕES HOSPITALARES 

LEITOS DE CLINICA 

LEITOS DE PEDIATRIA CLINICA 


