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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0511/2022 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 069/2022 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES 

ERSPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

 

1. DO PREÂMBULO 

O Município de Nova Lima/MG, com sede na Praça Bernardino de Lima, n.º 80, Centro, CNPJ 

n.º 22.934.889/0001-17, através da Comissão Permanente de Licitações, divulga para 

conhecimento do público interessado que no local, hora e a partir da data adiante indicados, 

em sessão pública, receberá as propostas para CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E HOSPITAIS 

PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO, em atendimento às 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, na forma e condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93.  

 

Toda documentação mencionada no presente Edital deverá ser protocolada no Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Lima, situada na Praça Bernardino de Lima nº 

80, Centro, localizado no Hall, em envelope lacrado, devidamente identificado 

externamente, a partir de 25/11/2022, às 09:00, endereçado ao Departamento de 

Contratos e Licitações, com os seguintes dizeres:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 

ENVELOPE “DOCUMETOS DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE: 

 

1.2. OS INTERESSADOS PODERÃO SOLICITAR CREDENCIAMENTO, A QUALQUER TEMPO, 

DESDE QUE CUMPRIDOS TODOS OS REQUISITOS E QUE ESTEJA VIGENTE O PRESENTE 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO. 

 

2. DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

2.1. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no órgão 

de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall de entrada da 

Prefeitura, e no site www.novalima.mg.gov.br. 
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3. DO OBJETO 

3.1. Constitui objeto desta inexigibilidade de licitação o Credenciamento de serviço 
especializado (Clínicas e Hospitais) para a realização de EXAMES ESPECIALIZADOS DE 
DIAGNÓSTICO, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especificado no Anexo I deste Edital. 
3.2. O credenciamento será distribuído por item, sendo que os interessados poderão aderir 
total ou parcialmente aos itens objeto deste credenciamento, de acordo com os seus 
serviços ofertados, observando-se a sua capacidade de atendimento. 
3.3. Os serviços serão prestados nas empresas credenciadas. 

3.4. A remuneração dos procedimentos terá como base os valores conforme Anexo I - Termo 

de Referência. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes deste Credenciamento correrão à conta da dotação 

orçamentária nº 12.002.10.302.0303.2175.339039.102, que está destinada à finalidade da 

despesa, e é suficiente para sua contabilização. 

 
5. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1. A documentação será recebida em envelope fechado e com a seguinte descrição: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0511/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 069/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 

ENVELOPE “A“ - DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE 

 

5.2. Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, ou por servidor da administração municipal; 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar; 
b.1) Na hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo; 
b.2) Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão; 
c) Preferencialmente rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, 
de modo a refletir seu número exato. 
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6. DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
6.1. Para o credenciamento de representante legal deverão ser fornecidos os seguintes 
documentos: 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, alterações 
caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 
c) Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto do certame; 
d) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 
constem poderes específicos de representação, podendo interpor recursos e desistir de sua 
interposição, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, “b” e “c”, que comprove os 
poderes do outorgante; 
6.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se, exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto; 
6.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar uma credenciada; 
6.4. As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte 
conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a 
seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
a) Declaração de enquadramento assinada pelo representante legal da empresa em 
conformidade com a Lei 123/2006; 
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, datada no máximo de 90 (noventa) 
dias da data de abertura; 
6.5. Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação 
pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

7. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

7.1. Poderão participar do presente Credenciamento, pessoas jurídicas, legalmente 

constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal, 

que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de indignidade por parte 

do poder público e que satisfaçam as condições fixadas neste edital, e que aceitem as normas 

estabelecidas pelo Município através da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de firma individual; 
b) Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto do certame; 
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Em se tratando de ME ou EPP, cópia autenticada da documentação legalmente exigida 
para os fins de reconhecimento da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, devidamente registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição. 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, relativo à sua sede; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver e 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
da licitação; 
c) Provas de regularidade para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa e tributos 
administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal, esta da sede da proponente. 
d) Provas de regularidade relativas à seguridade social: do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440, de 7 de 
julho de 2011. 
 
7.1.3. Deverão ainda, as licitantes apresentarem a seguinte declaração: 
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
na forma do Decreto nº 4.358/2002, de acordo com o Anexo III. 
 
7.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Ter os equipamentos necessários em condições adequadas de funcionamento para a 
realização dos exames, que fazem parte deste edital; 
b) Apresentar declaração que a Instituição dispõe dos equipamentos e aparelhos 
especializados específicos, em boas condições e aptos ao pleno funcionamento do serviço; 
c) Apresentar declaração que a Instituição disponibilizará todo o serviço de apoio 
necessário à assistência do usuário, conforme objeto desse contrato; 
d) Apresentar cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho 
Regional de Medicina, em vigência na data da abertura do certame; 
e) Apresentar toda a documentação referente à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. 
f) Disponibilizar Alvará da Vigilância Sanitária em vigência na data da abertura do certame; 
g) Apresentar declaração firmada pelos sócios e/ou diretores da instituição que não 
ocupam cargo ou função pública de chefia ou assessoramento na área pública de saúde, no 
nível federal, estadual ou no Município de Nova Lima, nos termos da Lei 8080; 
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h) Apresentar declaração de que a empresa possui capacidade instalada para realizar o 
quantitativo TOTAL ou PARCIAL, no período de 01 (UM) ano, dos procedimentos relacionados 
no Plano Operativo e Termo de Adesão.  
i) Entende-se por capacidade instalada a quantidade de equipamentos aptos - de acordo 
com as normas previstas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA à realização 
dos exames e sua(s) respectiva(s) capacidade(s) de produção, quadro técnico de 
profissionais e respectivas escalas de trabalho. 
j) Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por outro Município que presta e/ou 
prestou serviço, onde o Gestor Municipal ou representante ateste que os compromissos 
assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando nos arquivos da respectiva 
Secretaria de Saúde que desabone comercial ou tecnicamente a prestação dos serviços pelo 
interessado; 
k) O interessado deverá estar circunscrito em uma distância de 60 quilômetros da 
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima, sendo que, havendo mais de um prestador 
para o mesmo procedimento, o paciente poderá ser direcionado ao serviço mais próximo de 
sua residência, visado a facilitação do acesso e otimização de custo; 
l) Apresentar Cadastro Nacional Estabelecimento de Serviços atualizado (CNES); 
m) Apresentar declaração que aceita utilizar o sistema de marcação e/ou regulação 
utilizado pelo contratante (SEMSA Nova Lima) vigente no ato do certame; salvo em casos 
que, considerando a modalidade do exame a ser credenciado não permite ser incluído no 
sistema municipal com justificativa técnica formal; 
n) Nos casos em que a credenciada possuir filiais que disponibilizem a respectiva prestação 
de serviços; a mesma deverá apresentar a relação com os nomes, endereços Alvará Sanitário, 
CNES entres outras, além das respectivas documentações que comprovem a habilitação 
técnica;  
o) Os exames elencados no presente Termo de Referência são destinados para 
atendimento ADULTO E PEDIÁTRICO, portanto o prestador deverá informar através de 
relação a partir de qual faixa etária irá realizar os atendimentos. 
 
7.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 
variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – 
IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha 
substituir. 
1 – Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, 
assinado pelo contador. 
2 – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, ou em cópia 
reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro na Junta Comercial. 

 
OBSERVAÇÃO: 
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Serão aceitos na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário 
Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor; 
II. Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido 
na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): 
fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em 
outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 
devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 
III. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela 
Declaração de Imposto de Renda da Pessoal Jurídica do último Exercício, exigível na forma 
da lei; 
IV. No caso de sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 
a.1) Os documentos relativos ao item “a”, deverão ser apresentados contendo assinatura do 
representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data 
de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC – são indispensáveis. 
a.2) O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após o 
último dia útil do mês de maio do corrente ano será obrigatoriamente o do exercício 
imediatamente anterior. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura 
dos envelopes “Documentação”. 
b.1) No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com 
a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação 
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que 
referido plano foi homologado judicialmente. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
8.1.2. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão inabilitados e não 
aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
8.1.3. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou por publicação em órgão da imprensa oficial. Na 
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hipótese de cópias, poderão ter seus originais exigidos pela Comissão Julgadora para 
constatação da autenticidade de cada atestado ou documento. 
 
8.2. DO PROCEDIMENTO 
8.2.1. A Comissão poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados 
para quaisquer esclarecimentos, porventura necessários. 
8.2.2. A recusa será sempre baseada no não cumprimento de quesitos estabelecidos pelo 
Edital de Credenciamento. 
8.2.3. Serão credenciadas todas as licitantes que satisfizerem as exigências contidas neste 
edital. 
 
9. TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

9.1. Torna-se implícito que os proponentes ao responderem ao Credenciamento, concordam 

integralmente com os termos deste Edital e seus anexos. 

9.2. Os licitantes classificados serão convocados para assinar o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO (Anexo II) de prestação de serviços no prazo de 05 (cinco) dias a contar 

da convocação, conforme Anexo I – Termo de Referência, que integra este Edital. 

9.2. O Credenciamento se efetivará após a assinatura do referido termo.  

 

10. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
10.1. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores previstos no Anexo I. 
10.2. A CREDENCIADA apresentará ao Departamento de Controle e Avaliação e Regulação 
da Secretaria de Saúde, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à 
produção do serviço, do período compreendido entre o dia 1ª a 30ª dia de cada mês; 
10.2. Deverão ser apresentados ao Departamento de Controle e Avaliação e Regulação da 
Secretaria de Saúde os seguintes documentos: 
a) Formulários (pedido médico) previamente regulados e assinados pelo autorizador; o 
pedido médico a ser apresentado pode ser por meio requisição do exame físico e/ou 
requisição impressa do sistema vigente, nestes casos não haverá o carimbo e assinatura, no 
entanto serão validos considerando o registro no sistema; 
b) Cópia do laudo e/ou disponibilizado por acesso digital contendo resultado de exame com 
nome do paciente, médico solicitante, data de realização do exame, descrição do exame, 
assinatura e carimbo do médico responsável por laudar o exame; 
c) Listagem de presença assinada pelo paciente e/ou responsável; 
d) A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao 
Contratante constando nome paciente atendido, tipo de exame realizado e valor 
correspondente, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo 
Contratante; 
e) Não será permitido qualquer tipo de rasura na documentação apresentada, estando 
sujeitos a glosas; 
f) Se houver ocorrências no faturamento, o credenciado será notificado (via e-mail) e o 
mesmo deverá responder (via e-mail) os questionamentos sinalizados no referido 
faturamento; 
g) Emitir as certidões Negativas vigentes (Municipal, Estadual, Federal, Trabalhistas e FGTS 
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atualizadas) a serem apresentadas juntamente a nota fiscal; 
h) Emitir Nota Fiscal após autorização/solicitação da contratante via e-mail dentro do 
período vigente do faturamento;  
10.4. Após a validação do faturamento realizada pelo MUNICÍPIO, a CREDENCIADA será 

informada dos valores dos serviços produzidos no último mês faturado, para emissão da 

Nota Fiscal pela CREDENCIADA.  

10.5. A prefeitura Municipal de Nova Lima pagará às empresas credenciadas mediante a 

apresentação de Nota Fiscal, os valores líquidos que lhes forem devidos, deduzidos, se for o 

caso as multas que se tornaram devidas. 

10.6. A prefeitura Municipal de Nova Lima somente pagará as empresas credenciadas após 

a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.  O 

descumprimento desta condição acarretará a paralisação do pagamento. 

 

11. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços obedecem aos definidos conforme Termo de Referência. 

11.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro, em face dos aumentos de custo que 

não possam, por vedação legal, ser refletidos através  

,de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 

65, II “d” da Lei de Licitações, buscará uma solução para a questão. Durante as negociações, 

o prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá paralisar a execução dos 

serviços. 

11.3. Os valores serão corrigidos anualmente pelo IGPM ou índice oficial. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização dos serviços será da Secretaria Municipal de Saúde, ou de quem esta 

determinar. 

12.2. A existência da fiscalização não eximirá o CREDENCIADO de nenhuma responsabilidade 

civil ou penal quanto aos seus atos para a prestação de serviços. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES 

13.1.  DA CREDENCIADA 
13.1.1. Executar os serviços nas condições estipuladas neste instrumento, observando- se os 
parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis; 
13.1.2. Disponibilizar agenda mensal para os agendamentos dos exames, mediante contato 
prévio via e-mail realizado pelo Setor de SCA/Regulação/SEMSA com o prestador 
credenciado.  A agenda para realização dos procedimentos deverá ser com antecedência   
que permita o tempo hábil para marcação e comunicação ao paciente (15 dias); 
13.1.3. Encaminhar através de e-mail e/ou ofício as orientações necessárias para o 
atendimento do usuário e os respectivos preparos quando houver;  
13.1.4. Prestar os serviços apenas mediante autorização da Contratante; 
13.1.5. Atender o usuário do SUS/Nova Lima de forma humanizada, com dignidade e respeito 
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de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços, sem 
diferença entre usuários do SUS e/ ou privados; 
13.1.6. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos usuários; 
13.1.7. Executar os serviços nas condições estipuladas neste instrumento, observando-se os 
parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis; 
13.1.8. Garantir a boa qualidade da prestação do serviço, em consonância com os 
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas 
pelo Poder Público;  
13.1.9. Disponibilizar equipamento em condições adequadas de funcionamento para a 
realização do exame que faz parte do presente edital; 
13.1.10. Emitir laudo conclusivo do exame ao término do processo de avaliação do paciente 
sendo que os respectivos resultados deverão ser laudados e assinados por médico 
especialista; o mesmo poderá ser por meio digital e/ou por meio físico, garantindo ao usuário 
ter acesso ao resultado impresso, deverá ser garantido ainda à qualidade visual das imagens;   
13.1.11. Arcar com todos os custos referentes aos desdobramentos dos exames e 
respectivos insumos necessários para realização tais como: cauterização, sedação, 
polipectomia, biópsia e anatomopatológico, quando necessários; sem custos adicionais ao 
erário e/ou usuário; 
13.1.12. Arcar com todos os custos para a emissão de relatórios médicos, resultado dos 
exames e realização do atendimento como: materiais de expediente como papel, envelope, 
cartucho para impressora, pilhas, baterias, entre outros que se fizerem necessários; sem 
custos adicionais ao erário e/ou usuário; 
13.1.13. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução dos serviços 
referidos neste credenciamento, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços cujos 
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para Gestor Municipal, 
apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitados; 
13.1.14. Não utilizar de mão de obra infantil ou a utilizar conforme os ditames da Lei Federal 
9.854 de 27 de outubro de 1999; 
13.1.15. Alimentar e atualizar o Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde - CNES, inclusive o cadastramento dos profissionais; 
13.1.16. Realizar faturamento mensal conforme fluxo definido pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 
13.1.17. Aderir e utilizar o sistema de marcação e/ou Regulação utilizado pelo contratante 
(SEMSA Nova Lima) vigente no ato do certame; salvo nos casos justificados e autorizados 
pela contratante em que, considerando a especificidade do exame a ser credenciado não 
puder inserir o mesmo no sistema; 
132.1.18. Respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), 
que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais, protegendo 
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural. De acordo com a Lei, dados pessoais são as informações 
relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I da LGPD); 
13.1.19. Para o faturamento dos serviços prestados, a Empresa credenciada deverá 
APRESENTAR ao Departamento de Controle e Avaliação e Regulação a produção mensal, até 
o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente para conferência administrativa e verificação da 
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prestação de serviços, a saber: 
1º Formulários (pedido médico) previamente regulados e assinados pelo autorizador; o 
pedido médico a ser apresentado pode ser por meio requisição do exame físico e/ou 
requisição impressa do sistema vigente, nestes casos não haverá o carimbo e assinatura, no 
entanto serão validos considerando o registro no sistema; 
2º Cópia do laudo e/ou disponibilizado por acesso digital contendo resultado de exame com 
nome do paciente, médico solicitante, data de realização do exame, descrição do exame, 
assinatura e carimbo do médico responsável por laudar o exame; 
3º Listagem de presença assinada pelo paciente e/ou responsável; 
4º A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao 
Contratante constando nome paciente atendido, tipo de exame realizado e valor 
correspondente, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo 
Contratante; 
5º Não será permitido qualquer tipo de rasura na documentação apresentada, estando 
sujeitos a glosas; 
6º Se houver ocorrências no faturamento, o credenciado será notificado (via e-mail) e o 
mesmo deverá responder (via e-mail) os questionamentos sinalizados no referido 
faturamento; 
7º Emitir as certidões Negativas vigentes (Municipal, Estadual, Federal, Trabalhistas e FGTS 
atualizadas) a serem apresentadas juntamente a nota fiscal; 
8º Emitir Nota Fiscal após autorização/solicitação da contratante via e-mail dentro do 
período vigente do faturamento;  
13.1.20. Seguir as normas e notas técnicas estabelecidas pela SEMSA/Nova Lima; 
13.1.21. Atender o quantitativo informado no PLANO OPERATIVO, considerando os critérios 
de encaminhamento previstos no período de 12 meses e/ou conforme a vigência do 
presente credenciamento; podendo o quantitativo variar de acordo com a demanda, entre 
outros fatores; 
13.1.22. Em caso de intercorrências que impeçam o agendamento e/ou de atender 
pacientes agendados comunicar imediatamente e formalmente, ao setor responsável pelos 
agendamentos, com as respectivas propostas de solução, visando a não interrupção da 
assistência, ficará ainda a responsabilidade da credenciada o aviso aos pacientes; 
13.1.23. Em casos de equipamentos com defeito e/ou que necessitem de interrupção 
temporária de utilização para manutenção e/ou substituição, bem como, ausência 
temporária de profissionais ou redução de insumos; o atendimento deverá ser compensado 
com agendas extras a posteriori no menor prazo, sem prejuízos ao usuário. 
13.1.24. A Contratada deve responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos e mobiliários necessários para a execução dos serviços assistenciais de saúde 
previstos neste credenciamento; de forma a não comprometer o atendimento ao usuário; 
13.1.25. A contratada sempre que necessário deverá realizar reparos, correções, remoções, 
reconstruções ou substituições, imediatamente, às suas expensas, na totalidade ou em 
parte, para os serviços em que forem verificados e constatados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das 
penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
13.1.26. As eventuais mudanças de Diretor Técnico e Contrato Social do estabelecimento, 
mudança de endereço, deverão ser comunicados formalmente à CONTRATANTE, que 
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analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados, podendo a mesma rever as 
condições deste Instrumento e até mesmo rescindi-lo; 
13.1.27. Contribuir para investigação de eventuais denúncias de cobrança indevida feita aos 
usuários ou seus representantes, por qualquer ação ou serviço de saúde credenciado; 
13.1.28. Ressarcir todos os prejuízos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante 
a prestação do serviço contratado, conforme objeto do presente Edital; 
13.1.29. Manter durante a execução do TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO, todas as condições de HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas para 
contratação com a Prefeitura Municipal de Nova Lima/Secretaria municipal de Saúde, em 
conformidade com a Lei Federal nº Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; 
13.1.30. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
contratante, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados; 
13.1.31. Sempre que ocorrer alguma reclamação, desde que justificada formalmente por 
profissional médico da rede SUS, acerca de resultado que constate laudo inconclusivo, 
gerando dúvidas, refazer os exames sem ônus ao erário e/ou paciente;  
13.1.32. Garantir a acessibilidade e segurança aos portadores de deficiência conforme 
legislação vigente; 
13.1.33. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de 
responsabilidade ou subcontratação;  
13.1.34. Nos casos em que a credenciada possuir filiais que disponibilizem a respectiva 
prestação de serviços; essas poderão realizar os procedimentos credenciados desde que 
estejam aptas à prestação de serviços, constatada após realização visita técnica realizada 
pela equipe designada com emissão do RELATÓRIO DE VISITA E PARECER TÉCNICO, 
conforme item 7 deste Termo de Referência Critérios de Avaliação o Credenciamento. 
 
14.2. DO MUNICÍPIO: 
14.2.1. Regular as solicitações dos exames eletivos de média e alta complexidade que fazem 
parte deste edital e orientar a credenciada quanto à execução e fluxos dos serviços; 
14.2.2. Realizar, através da Secretaria de Saúde de Nova Lima – Departamento de Controle, 
Avaliação Regulação, o agendamento dos exames do sistema informatizado do Município 
e/ou através de e-mail, não sendo permitido a marcação pelo próprio usuário no serviço 
credenciado, sendo o critério de encaminhamento estabelecido conforme a ordem de 
classificação de prioridade;  
14.2.3. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Nova Lima/SEMSA o direito de sempre que 
necessário MODIFICAR o quantitativo dos procedimentos, considerando a necessidade, o 
período de vigência do credenciamento e /ou disponibilidade financeira. 
14.2.4. Informar os nomes dos profissionais designados para a Regulação Médica dos 
procedimentos e as referências técnicas responsáveis pelo agendamento; 
14.2.5. Preparar os expedientes necessários para o envio de Notas Fiscais ao Departamento 
Financeiro, setor responsável para pagamento dos serviços prestados; como a revisão 
técnica administrativa da produção apresentada conforme fluxo padronizado, solicitação ao 
prestador das certidões e Nota Fiscal correspondente;  
14.2.6. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Nova Lima/SEMSA o direito de realizar visitas 
técnicas ao serviço credenciado de acordo com a necessidade; 
14.2.7. Realizar notificação à contratada, fixando prazo para correção das irregularidades 
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identificadas no processo de revisão administrativa do faturamento e/ou inconformidades 
identificadas em visitas realizadas a Instituição; 
14.2.8. Realizar pagamento dos serviços efetivamente prestados após a revisão     
administrativa do faturamento enviado, de acordo com os valores constantes na tabela de 
preços, que faz parte deste Termo de Referência;  
14.2.9. Fiscalizar o cumprimento das disposições deste instrumento e a prestação dos 
serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas; 
14.2.10. Fornecer as autorizações para execução dos serviços; 
14.2.11. Ter Comissão de Avaliação, Acompanhamento e monitoramento de Contratos, para 
realização de visitas periódicas, fiscalização dos serviços prestados pela credenciada, 
avaliação de processos em caso de denúncias e/ou reclamações; A presente Comissão 
deverá ser composta pelos seguintes representantes, conforme descrito a seguir: 01(um) 
membro da Gestão da SEMSA; 02 (um) Enfermeiro; 01( um) médico Regulador; 01 (um) 
representante do Conselho Municipal de Saúde; (*caso o Município já tenha Comissão criada 
para esta finalidade,  a mesma poderá ser utilizada para monitoramento do presente 
credenciamento; 
14.2.12. Promover através da Comissão de acompanhamento, a fiscalização da prestação 
dos serviços, com vistas ao perfeito cumprimento, mediante realização de visitas periódicas 
ao serviço credenciado, avaliação dos serviços prestados, qualidade da assistência, será 
responsável ainda pela avaliação de processos em caso de denúncias e/ou reclamações e 
possíveis processos referente a descredenciamento. 
 
15. DO RESULTADO 

15.1. Os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação no presente 

credenciamento serão divulgados no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Nova Lima, no 

endereço: www.novalima.mg.gov.br. 

 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Os atos praticados pela Comissão de Licitação susceptíveis de recursos pelos licitantes 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação da classificação na 

forma do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

16.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e 

subscrita pelo concorrente ou por seu representante legal dirigida ao Departamento de 

Contratos e Licitações. 

 

17. DO DESCREDENCIAMENTO E OU RESCISÃO 

O prestador de serviço será descredenciado, observado a defesa prévia, nas seguintes 
hipóteses: 
17.1. Descumprimento das exigências previstas neste termo; 
17.2. Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços; 
17.3. Realização de cobrança indevida ao usuário SUS de Nova Lima; 

http://www.novalima.mg.gov.br/
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17.4. Nos casos em que a credenciada não disponibilizar as agendas dos exames solicitados 
no prazo preconizado, por três vezes consecutivas, sem justificativa prévia e análise da 
Contratante e Comissão de acompanhamento;  
17.5. Recusar a emitir, bem como disponibilizar laudo conclusivo do exame realizado ao 
usuário do SUS Nova Lima; 
17.6. Ter na Instituição seja sócio e/ou diretores que ocupem Cargo ou Função Pública de 
Chefia ou Assessoramento na área pública de saúde, no nível federal, estadual ou municipal, 
conforme os termos da Lei 8080; 
17.7. Atender usuários sem autorização prévia, concorrendo esta ação para benefício de 
terceiros;  
17.8. Se recusar a receber visita e/ou vistoria de servidores designados pelo Gestor Municipal 
para acompanhamento do presente credenciamento;  
17.9. Nos casos que, houver denúncias e/ou reclamações por parte do usuário e/ou 
profissionais de saúde da rede SUS, desde que, formalizadas junto à contratante, quanto ao 
atendimento prestado, exames sem qualidade, diagnósticos errôneos e que por ventura 
possam trazer prejuízos à saúde do usuário atendido. As mesmas deverão ser justificadas e 
respaldadas tecnicamente; e serão analisadas pela Comissão de Acompanhamento, que 
emitirá parecer técnico, seguindo o princípio da impessoalidade, conforme item 7.12, deste 
Termo de Referência; 
17.10. O presente Credenciamento tem caráter precário, e a qualquer momento o 
credenciado pode solicitar seu descredenciamento, no Departamento de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima, caso não tenha mais interesse, desde que comunique o 
Departamento de Controle, Avaliação e Regulação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias e 
conclua todas agendas sem prejuízos ao usuário; 
17.11. Caso a Contratante, não tenha mais interesse, poderá realizar o descredenciamento 
considerando a necessidade e /ou disponibilidade financeira.  
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Recusando-se a CREDENCIADA a assinar do TERMO DE CREDENCIAMENTO sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-

se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 

administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até dois anos. 

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no TERMO DE 

CREDENCIAMENTO, erros ou atrasos no seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei 

Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência; 

18.2.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

18.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 

do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência; 
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18.2.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na 

prestação do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando 

for o caso; 

18.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 

18.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 

promova sua reabilitação. 

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 

Nova Lima, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou do 

julgamento final que o respectivo recurso apreciar ou poderá ser descontada dos 

pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19.1. Para fazer face às despesas, será utilizada a seguinte dotação orçamentária do 

orçamento vigente do Município de Nova Lima: 12.002.10.302.0303.2175.339039.102 – R$ 

4.992.001,98 (quatro milhões novecentos e noventa e dois mil, um real e noventa e oito 

centavos). 

 

20. DA VIGÊNCIA 
20.1. Vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do Termo de 
Adesão podendo ser prorrogado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, 
conforme Legislação vigente no ato do Certame.  
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. O MUNICÍPIO, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação 

vigente, reserva-se o direito de prorrogar, anular ou revogar, no todo ou em parte, o 

presente Credenciamento, de ofício ou por prorrogação, ou conveniência pública, sempre 

que ocorrer ilegalidade; 

21.2. A anulação ou revogação deste Credenciamento não gera direito de indenização, salvo 

nos casos previstos em lei; 

21.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-o aceito 

sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de “HABILITAÇÃO”, falhas 
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ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

21.4. Ao inscrever-se no presente Credenciamento o interessado declara conhecer, aceitar 

e obedecer plenamente aos termos do presente Edital e de possuir os documentos 

comprobatórios das condições nele exigidas. 

21.5. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital. 

21.6. Constituem anexos deste Edital: 

a) Anexo I - Termo de Referência  

b) Anexo II – Termo de adesão ao edital de Credenciamento. 

c) Anexo III – Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7º da CF 

21.7. Maiores esclarecimentos serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de Nova 

Lima, Departamento de Contratos e Licitações, localizado na Rua Bias Fortes nº 62, Centro, 

Nova Lima/MG. E-mail: recurso.esclarecimento@pnl.mg.gov.br, Telefone: (31) 98868-8115. 

 

Nova Lima, ______ de _________________ de 2022. 

 

 

 

Thiago Oliveira Franco Cançado 

Diretor do Departamento de Contratos e Licitações 

 

 

Henrique Aparecido Pimenta 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

PROCESSO Nº 0511/22 CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 

INEXIGIBILIDADE N.º 069/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 
Credenciamento de serviço especializado (Clínicas e Hospitais) para a realização de EXAMES 
ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO visando garantir o Apoio Diagnóstico e Terapêutico 
(SADT) para atendimento dos usuários do SUS/NOVA LIMA, a garantia da atenção integral à 
saúde dos munícipes  com o diagnóstico precoce, e a manutenção e/ou continuidade dos 
atendimentos às demandas de exames de Média e Alta Complexidade. 
 
2. Da justificativa da contratação 
Contratação de empresas especializadas (clínicas, serviços médicos especializados ou 
hospitais) para a prestação de serviços de exames especializados de diagnose em geral de 
média e alta complexidade para garantir a manutenção e atendimento da fila de espera 
referente aos exames eletivos de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que se fazem 
necessário para atendimento da demanda, bem como garantir a assistência e a prestação de 
serviços aos usuários do serviço de saúde do município de Nova Lima. 
Tal contratação se faz necessária e urgente para garantir a continuidade da assistência 
especializada, visto que a Rede Assistencial de Média Complexidade (MAC) não dispõe de 
oferta disponível suficiente para cobertura de toda a demanda. 
Justifica-se ainda a necessidade de buscar assistência qualificada e com habilitação junto à 
rede suplementar de saúde, visto que, o Município não dispõe de todos os recursos 
disponíveis a prestação de serviços especializados, haja vista, as exigências técnicas 
correspondentes como: complexidade, habilitação, equipamentos, insumos, entre outros, 
principalmente no que diz respeito aos atendimentos específicos da alta complexidade. 
A presente contratação visa atender ainda os princípios doutrinários do SUS: universalidade, 
equidade e integralidade, bem como, o que dizem respeito à  operacionalização do acesso 
aos pacientes, visando sempre à saúde pública como um todo e o bem estar dos usuários 
dos serviços de saúde, desta forma garantindo a oferta, visto que a Secretaria Municipal de 
Saúde de Nova Lima busca ofertar um atendimento de qualidade considerando as 
diversidades de demandas oriundas da rede assistencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
3. Da escolha de seleção  
Realização do processo de inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei Federal 8.666 de 21 
de junho de 1993, tendo em vista o fato de que a competição resta desnecessária, 
inviabilizada por conta da contratação de todos os que tiverem interesse e satisfaçam as 
condições estabelecidas, sem relação de exclusão. 
Neste sentido, se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, 
dispondo-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos 
estabelecidos a fixando o valor que se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não competirão, 
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no estrito sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi 
assegurada a contratação. 
Ainda, pela quantidade dos serviços a serem contratados, caso em que apenas uma empresa 
teria dificuldades em atender toda a demanda sem prejuízo dos prazos necessários para 
realização dos serviços e/ou a impossibilidade de realização. Há também a possibilidade de 
contratar mais de um prestador, facilitando o acesso ao usuário considerando a 
complexidade e a estrutura necessária para realização de procedimentos em virtude das 
suas especificidades, bem como, garantir a ampliação da oferta. 
Portanto, desde que observados os procedimentos para a inexigibilidade de licitação, esta 
pode ser a solução para as demandas da Contratante. Conquanto, devem os contratados 
apresentar todos documentos que comprovem a Habilitação Técnica necessários à 
prestação do serviço  e atender as condições que serão estabelecidas neste instrumento. 
 
4. Especificações das aquisições ou serviços:   
4.1. Ter os equipamentos necessários em condições adequadas de funcionamento para a 
realização dos exames, que fazem parte deste edital; 
4.2. Apresentar declaração que a Instituição dispõe dos equipamentos e aparelhos 
especializados específicos, em boas condições e aptos ao pleno funcionamento do serviço; 
4.3. Apresentar declaração que a Instituição disponibilizará todo o serviço de apoio 
necessário à assistência do usuário, conforme objeto desse contrato; 
4.4. Apresentar cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho 
Regional de Medicina, em vigência na data da abertura do certame;  
4.5. Apresentar toda a documentação referente à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. 
4.6. Disponibilizar Alvará da Vigilância Sanitária em vigência na data da abertura do certame; 
4.7. Apresentar declaração firmada pelos sócios e/ou diretores da instituição que não 
ocupam cargo ou função pública de chefia ou assessoramento na área pública de saúde, no 
nível federal, estadual ou no Município de Nova Lima, nos termos da Lei 8080 de 1990; 
4.8. Apresentar declaração de que a empresa possui capacidade instalada para realizar o 
quantitativo TOTAL ou PARCIAL, no período de 01 (UM) ano, dos procedimentos relacionados 
no Plano Operativo e Termo de Adesão.  
4.9. Entende-se por capacidade instalada a quantidade de equipamentos aptos - de acordo 
com as normas previstas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA à realização 
dos exames e sua(s) respectiva(s) capacidade(s) de produção, quadro técnico de 
profissionais e respectivas escalas de trabalho. 
4.10. Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por outro Município que presta 
e/ou prestou serviço, onde o Gestor Municipal ou representante ateste que os 
compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando nos arquivos 
da respectiva Secretaria de Saúde que desabone comercial ou tecnicamente a prestação dos 
serviços pelo interessado; 
4.11. O interessado deverá estar circunscrito em uma distância de 60 quilômetros da 
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima, sendo que,  havendo mais de um prestador 
para o mesmo procedimento, o paciente poderá ser direcionado ao serviço mais próximo de 
sua residência, visado a facilitação do acesso e otimização de custo; 
4.10. Apresentar Cadastro Nacional Estabelecimento de Serviços atualizado (CNES); 
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4.11.  Apresentar declaração que aceita utilizar o sistema de marcação e/ou regulação 
utilizado pelo contratante (SEMSA Nova Lima) vigente no ato do certame; salvo em casos 
que, considerando a modalidade do exame a ser credenciado não permite ser incluído no 
sistema municipal com justificativa técnica formal; 
4.12.  Nos casos em que a credenciada possuir filiais que disponibilizem a respectiva 
prestação de serviços; a mesma deverá apresentar a relação com os nomes, endereços 
Alvará Sanitário, CNES entres outras, além das respectivas documentações que comprovem 
a habilitação técnica;  
4.13. Os exames elencados no presente Termo de Referência são destinados para 
atendimento ADULTO E PEDIÁTRICO, portanto o prestador deverá informar através de 
relação a partir de qual faixa etária irá realizar os atendimentos. 
 
5. Critérios de Avaliação o Credenciamento 
A interessada ao credenciamento deverá apresentar toda documentação exigida no ato do 
certame no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Lima, no que se 
refere a  HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, e as declarações solcitadas. 
Após a entrega da documentação e análise da Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Nova Lima,  a Secretaria de Saúde será comunicada pelo mesmo  para a  realização da visita 
técnica ao interessado, mediante agendamento prévio. 
Os interessados ao credenciamento receberão em suas unidades de atendimento a visita de 
Técnicos da Secretaria de Saúde de Nova Lima indicados pelo Gestor Municipal, sendo um 
representante do SCA/SEMSA (médico e/ou enfermeira) e do Departamento de Vigilância 
Sanitária, ressaltamos que, poderão ser agregados a equipe outros profissionais, conforme 
especificidade do serviço e/ou necessidade no momento.  
Os interessados serão avaliados de acordo com a documentação apresentada, 
conhecimento de sua área física, apresentação dos equipamentos, entre outros, conforme 
item 4 (quatro) deste Termo de Referência e após visita será emitido o RELATÓRIO DE VISITA 
E PARECER TÉCNICO. 
O relatório de parecer técnico será apresentado pela SEMSA/Nova Lima ao Setor de Licitação 
para conclusão do processo de contratação, sendo que, se o interessado estiver APTO, o 
mesmo avançará para conclusão e assinatura do Termo de Adesão, se NÃO APTO ao 
credenciamento, o processo será finalizado automaticamente junto ao setor responsável. 
 
6.  Das Obrigações do Credenciado  
6.1. Disponibilizar agenda mensal para os agendamentos dos exames, mediante contato 
prévio via e-mail realizado pelo Setor de SCA/Regulação/SEMSA com o prestador 
credenciado.  A agenda para realização dos procedimentos deverá ser com antecedência que 
permita o tempo hábil para marcação e comunicação ao paciente (15 dias); 
6.2. Encaminhar através de e-mail e/ou ofício as orientações necessárias para o atendimento 
do usuário e os respectivos preparos quando houver;  
6.3. Prestar os serviços apenas mediante autorização da Contratante; 
6.4. Atender o usuário do SUS/Nova Lima de forma humanizada, com dignidade e respeito 
de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços, sem 
diferença entre usuários do SUS e/ ou privados; 
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6.6. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos usuários; 
6.7. Executar os serviços nas condições estipuladas neste instrumento, observando-se os 
parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis; 
6.8. Garantir a boa qualidade da prestação do serviço, em consonância com os parâmetros 
de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 
Público;  
6.9. Disponibilizar equipamento em condições adequadas de funcionamento para a 
realização do exame que faz parte do presente edital; 
6.10. Emitir laudo conclusivo do exame ao término do processo de avaliação do paciente 
sendo que os respectivos resultados deverão ser laudados e assinados por médico 
especialista; o mesmo poderá ser por meio digital e/ou por meio físico, garantindo ao usuário 
ter acesso ao resultado impresso, deverá ser garantido ainda à qualidade visual das imagens;   
6.11. Arcar com todos os custos referentes aos desdobramentos dos exames e respectivos 
insumos necessários para realização tais como: cauterização, sedação, polipectomia, biópsia 
e anatomopatológico, quando necessários; sem custos adicionais ao erário e/ou usuário; 
6.12. Arcar com todos os custos para a emissão de relatórios médicos, resultado dos exames 
e realização do atendimento como: materiais de expediente como papel, envelope, cartucho 
para impressora, pilhas, baterias, entre outros que se fizerem necessários; sem custos 
adicionais ao erário e/ou usuário; 
6.13. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução dos serviços referidos 
neste credenciamento, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços cujos ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para Gestor Municipal, 
apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitados; 
6.14. Não utilizar de mão de obra infantil ou a utilizar conforme os ditames da Lei Federal 
9.854 de 27 de outubro de 1999;  
6.15. Alimentar e atualizar o Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
- CNES, inclusive o cadastramento dos profissionais; 
6.16.  Realizar faturamento mensal conforme fluxo definido pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 
6.17.  Aderir e utilizar o sistema de marcação e/ou Regulação utilizado pelo contratante 
(SEMSA Nova Lima) vigente no ato do certame; salvo nos casos justificados e autorizados 
pela contratante em que, considerando a especificidade do exame a ser credenciado não 
puder inserir o mesmo no sistema; 
6.18. Respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), que 
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais, protegendo os 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural. De acordo com a Lei, dados pessoais são as informações 
relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I da LGPD); 
6.19. Para o faturamento dos serviços prestados, a Empresa credenciada deverá 
APRESENTAR ao Departamento de Controle e Avaliação e Regulação a produção mensal, até 
o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente para conferência administrativa e verificação da 
prestação de serviços, a saber: 
1º.Formulários (pedido médico) previamente regulados e assinados pelo autorizador; o 
pedido médico a ser apresentado pode ser por meio requisição do exame físico e/ou 
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requisição impressa do sistema vigente, nestes casos não haverá o carimbo e assinatura, no 
entanto serão validos considerando o registro no sistema; 
2º.Cópia do laudo e/ou disponibilizado por acesso digital contendo resultado de exame com 
nome do paciente, médico solicitante, data de realização do exame, descrição do exame, 
assinatura e carimbo do médico responsável por laudar o exame; 
3º.Listagem de presença assinada pelo paciente e/ou responsável; 
4º.A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao 
Contratante constando nome paciente atendido, tipo de exame realizado e valor 
correspondente, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo 
Contratante; 
5º.Não será permitido qualquer tipo de rasura na documentação apresentada, estando 
sujeitos a glosas; 
6º.Se houver ocorrências no faturamento, o credenciado será notificado (via e-mail) e o 
mesmo deverá responder (via e-mail) os questionamentos sinalizados no referido 
faturamento; 
7º.Emitir as certidões Negativas vigentes (Municipal, Estadual, Federal, Trabalhistas e FGTS 
atualizadas) a serem apresentadas juntamente a nota fiscal; 
8º.Emitir Nota Fiscal após autorização/solicitação da contratante via e-mail dentro do 
período vigente do faturamento;  
6.20.  Seguir as normas e notas técnicas estabelecidas pela SEMSA/Nova Lima; 
6.21.  Atender o quantitativo informado no PLANO OPERATIVO, considerando os critérios 
de encaminhamento previstos no período de 12 meses e/ou conforme a vigência do 
presente credenciamento; podendo o quantitativo variar de acordo com a demanda, entre 
outros fatores; 
6.22. Em caso de intercorrências que impeçam o agendamento e/ou de atender pacientes 
agendados comunicar imediatamente e formalmente, ao setor responsável pelos 
agendamentos, com as respectivas propostas de solução, visando a não interrupção da 
assistência, ficará ainda a responsabilidade da credenciada o aviso aos pacientes;  
6.23. Em casos de equipamentos com defeito e/ou que necessitem de interrupção 
temporária de utilização para manutenção e/ou substituição, bem como, ausência 
temporária de profissionais ou redução de insumos; o atendimento deverá ser compensado 
com agendas extras a posteriori no menor prazo, sem prejuízos ao usuário. 
6.24. A Contratada deve responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos e mobiliários necessários para a execução dos serviços assistenciais de saúde 
previstos neste credenciamento; de forma a não comprometer o atendimento ao usuário; 
6.25. A contratada sempre que necessário deverá realizar reparos, correções, remoções, 
reconstruções ou substituições, imediatamente, às suas expensas, na totalidade ou em 
parte, para os serviços em que forem verificados e constatados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das 
penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
6.26. As eventuais mudanças de Diretor Técnico e Contrato Social do estabelecimento, 
mudança de endereço, deverão ser comunicados formalmente à CONTRATANTE, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados, podendo a mesma rever as 
condições deste Instrumento e até mesmo rescindi-lo; 
6.27. Contribuir para investigação de eventuais denúncias de cobrança indevida feita aos 
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usuários ou seus representantes, por qualquer ação ou serviço de saúde credenciado; 
6.28. Ressarcir todos os prejuízos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a 
prestação do serviço contratado, conforme objeto do presente Edital; 
6.29. Manter durante a execução do TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO, todas as condições de HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas para 
contratação com a Prefeitura Municipal de Nova Lima/Secretaria municipal de Saúde, em 
conformidade com a Lei Federal nº Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993; 
6.30. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
contratante, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados; 
6.31. Sempre que ocorrer alguma reclamação, desde que justificada formalmente por 
profissional médico da rede SUS, acerca de resultado que constate laudo inconclusivo, 
gerando dúvidas, refazer os exames sem ônus ao erário e/ou paciente;  
6.32. Garantir a acessibilidade e segurança aos portadores de deficiência conforme 
legislação vigente; 
6.33.  Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de 
responsabilidade ou subcontratação;  
6.34. Nos casos em que a credenciada possuir filiais que disponibilizem a respectiva 
prestação de serviços; essas poderão realizar os procedimentos credenciados desde que 
estejam aptas à prestação de serviços, constatada após realização visita técnica realizada 
pela equipe designada com emissão do RELATÓRIO DE VISITA E PARECER TÉCNICO, 
conforme item 7 deste Termo de Referência Critérios de Avaliação o Credenciamento. 
 
7. Obrigações do Município 
7.1. Regular as solicitações dos exames eletivos de média e alta complexidade que fazem 
parte deste edital e orientar a credenciada quanto à execução e fluxos dos serviços; 
7.2. Realizar, através da Secretaria de Saúde de Nova Lima – Departamento de Controle, 
Avaliação Regulação, o agendamento dos exames do sistema informatizado do Município 
e/ou através de e-mail, não sendo permitido a marcação pelo próprio usuário no serviço 
credenciado, sendo o critério de encaminhamento estabelecido conforme a ordem de 
classificação de prioridade;  
7.3. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Nova Lima/SEMSA o direito de sempre que 
necessário MODIFICAR o quantitativo dos procedimentos, considerando a necessidade, o 
período de vigência do credenciamento e /ou disponibilidade financeira. 
7.4. Informar os nomes dos profissionais designados para a Regulação Médica dos 
procedimentos e as referências técnicas responsáveis pelo agendamento; 
7.5. Preparar os expedientes necessários para o envio de Notas Fiscais ao Departamento 
Financeiro, setor responsável para pagamento dos serviços prestados; como a revisão 
técnica administrativa da produção apresentada conforme fluxo padronizado, solicitação ao 
prestador das certidões e Nota Fiscal correspondente;  
7.6.  Reserva-se a Prefeitura Municipal de Nova Lima/SEMSA o direito de realizar visitas 
técnicas ao serviço credenciado de acordo com a necessidade; 
7.7. Realizar notificação à contratada, fixando prazo para correção das irregularidades 
identificadas no processo de revisão administrativa do faturamento e/ou inconformidades 
identificadas em visitas realizadas a Instituição; 
7.8. Realizar pagamento dos serviços efetivamente prestados após a revisão     
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administrativa do faturamento enviado, de acordo com os valores constantes na tabela de 
preços, que faz parte deste Termo de Referência;  
7.9.  Fiscalizar o cumprimento das disposições deste instrumento e a prestação dos 
serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas; 
7.10. Fornecer as autorizações para execução dos serviços; 
7.11.  Ter Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Monitoramento de Contratos, para 
realização de visitas periódicas, fiscalização dos serviços prestados pela credenciada, 
avaliação de processos em caso de denúncias e/ou reclamações; a presente Comissão deverá 
ser composta pelos seguintes representantes, conforme descrito a seguir: 01(um) membro 
da Gestão da SEMSA; 01 (um) Enfermeiro (a); 01(um) médico (a) Regulador (a); 01 (um) 
representante do Conselho Municipal de Saúde; (*caso o Município já tenha Comissão criada 
para esta finalidade, a mesma poderá ser utilizada para monitoramento do presente 
credenciamento; 
7.12.  Promover através da Comissão de acompanhamento, a fiscalização da prestação dos 
serviços, com vistas ao perfeito cumprimento, mediante realização de visitas periódicas ao 
serviço credenciado, avaliação dos serviços prestados, qualidade da assistência, será 
responsável ainda pela avaliação de processos em caso de denúncias e/ou reclamações e 
possíveis processos referente a descredenciamento;  
 
8.  DOS VALORES 
O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será feito conforme os valores 
constantes na tabela de preços, parte integrante do presente Termo de Referência, após a 
revisão técnica administrativa da produção enviada para faturamento, conforme o fluxo 
padronizado e sinalizado no item 6.19. 
Os exames elencados na Tabela abaixo são destinados para atendimento ADULTO E 
PEDIÁTRICO, conforme especificidade do procedimento, portanto o prestador deverá 
informar através de relação a partir de qual faixa etária irá realizar os atendimentos. 
Os quantitativos constituem uma estimativa, pois, a execução dependerá exclusivamente da 
demanda dos cidadãos. 
 
TABELA DE PREÇOS PARA CREDENCIAMENTO EXAMES AMBULATORIAIS 
 

RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  

QUANT
IDADE 

MENSA
L 

ESTIMA
DA 

QUANTI
DADE 

ANUAL 
ESTIMA

DA 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

01 
RESSONÂNCIA NUCLEAR 
MAGNÉTICA (CONFORME A 
SOLICITAÇÃO MEDICA) 

128 1536  R$ 304,88  
R$ 

39.024,64 
R$ 

468.295,68 

02 
RESSONÂNCIA MAGNÈTICA DE 
CORACÃO / AORTA C/ CINE 

5 60  R$ 397,38  
R$ 

1.986,90 

R$ 
23.842,80 
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03 ANGIORESSONANCIA CEREBRAL 5 60  R$ 304,88  
R$ 

1.524,40 
R$ 

18.292,80 

04 

ANGIORRESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA ARTERIAL E /OU 
VENOSA (CONFORME 
INDICAÇÃO MÉDICA)  

6 72  R$ 460,56  
R$ 

2.763,36 
R$ 

33.160,32 

05 
ARTRO-RESSONÂNCIA POR 
ARTICULAÇÃO 

  5  R$ 504,43  
R$               
- 

R$ 
2.522,15 

06 
CONTRASTE (CONFORME 
NECESSIDADE) 

36 431  R$ 100,00  
R$ 

3.600,00 
R$ 

43.100,00 

07 
SEDAÇÃO (CONFORME 
INDICAÇÃO MÉDICA) 

14 172  R$ 293,21  
R$ 

4.104,94 
R$ 

50.432,12 

TOTAL ESTIMADO  

 
194 

         
        
2336 

   
R$ 

53.004,24 

 
R$  

639.645,87 

  

 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

08 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
COLUNA CERVICAL  

4 48 R$ 95,43 R$ 381,72 
R$ 

4.580,64 

09 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
COLUNA LOMBO-SACRA 
/DORSAL  

4 48 R$ 111,20 R$ 444,80 
R$ 

5.337,60 

10 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
COLUNA TORACICA 

4 48 R$ 95,43 R$ 381,72 
R$ 

4.580,64 

11 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE FACE / 
SEIOS DA FACE  

3 36 R$ 95,43 R$ 286,29 
R$ 

3.435,48 

12 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 
ARTICULACOES TEMPORO-
MANDIBULARES 

1 12 R$ 95,43 R$ 95,43 
R$ 

1.145,16 

13  5 60 R$ 107,18 R$ 535,90 
R$ 

6.430,80 
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TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE SELA 
TURCICA 

14 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DO 
CRANIO/ENCEFALO  

5 60 R$ 107,18 R$ 535,90 
R$ 

6.430,80 

15 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DO 
PESCOÇO/CERVICAL 
(ESTRUTURAS DAS PARTES 
MOLES, INCLUSIVE LARINGE, 
TIREOIDE, FARINGE, 
GLANDULAS SALIVARESE 
GANGLIOS CERVICAIS)  

3 36 R$ 242,00 R$ 726,00 
R$  

8.712,00 

16 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
ARTICULACÕES DE MEMBRO 
SUPERIOR (UNILATERAL) 

5 60 R$ 95,43 R$ 477,15 
R$ 

5.725,80 

17 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
ARTICULACÕES DE MEMBRO 
INFERIOR (UNILATERAL) 

5 60 R$ 95,43 R$ 477,15 
R$ 

5.725,80 

18 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
SEGMENTOS APENDICULARES 
(BRACO, ANTEBRAÇO, MÃO, 
COXA, PERNA, PÉ) UNILATERAL  

5 60 R$ 242,00 
R$ 

1.210,00 
R$ 

14.520,00 

19 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE TORAX 

5 60 R$ 150,05 R$ 750,25 
R$ 

9.003,00 

20 
TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, 
PULMÃO OU DO MEDIASTINO 

1 12 R$ 150,05 R$ 150,05 
R$ 

1.800,60 

21 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
ABDOMEN SUPERIOR 

5 60 R$ 152,50 R$ 762,50 
R$ 

9.150,00 

22 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
PELVE/BACIA/ABOMEM 
INFERIOR  

5 60 R$ 152,50 R$ 762,50 
R$ 

9.150,00 

23 
TOMOMIELOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 

  1 R$ 152,50 
R$               
- 

R$ 152,50 

24 
TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE 
PÓSITRONS (PET-CT) 

  4 
R$ 

2.107,22 
R$               
- 

R$ 
8.428,88 
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25 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
ABDOMEN TOTAL (ABDOMEM 
SUPERIOR, PELVE E 
RETROPERITÔNIO) 

5 60 R$ 423,63 
R$ 

2.118,15 
R$ 

25.417,80 

26 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
ÓRBITAS  

2 24 R$ 234,74 R$ 469,48 
R$ 

5.633,76 

27 

TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
OUVIDO/ORELHAS/MASTÓIDE 
/OSSOS TEMPORAIS  

5 60 R$ 276,33 
R$ 

1.381,65 
R$ 

16.579,80 

28 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA DE 
QUADRIL /COXO FEMURAL  

5 60 R$ 279,64 
R$ 

1.398,20 
R$ 

16.778,40 

29 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 
MANDÍBULA /MAXILAR  

  3 R$ 196,10 
R$               
- 

R$ 588,30 

30 
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL 
E /OU VENOSA (CONFORME 
INDICAÇÃO MÉDICA)  

26 312 R$ 358,82 
R$ 

9.329,32 
R$ 

111.951,84 

31 
CONTRASTE (CONFORME 
NECESSIDADE) 

25 311 R$ 100,00 
R$ 

2.500,00 
R$ 

31.100,00 

32 
SEDAÇÃO (CONFORME 
INDICAÇÃO MÉDICA) 

15 124 R$ 200,00 
R$ 

3.000,00 
R$ 

24.800,00 

TOTAL ESTIMADO  143 1679  R$ 
28.174,16 

R$ 
337.159,60 

 

CINTILOGRAFIAS (MEDICINA NUCLEAR 
IN VIVO)  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

33 

CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO 
P/ AVALIACÃO DA PERFUSAO 
EM SITUACAO DE ESTRESSE 
(MÍNIMO 3 PROJECÕES) OBS: 
INCLUI TESTE DE ESFORÇO 

20 240  R$ 449,37  
 R$ 
8.987,40  

 R$ 
107.848,80  

34 
CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO 
P/ AVALIACÃO DA PERFUSÃO 

20 240  R$ 421,38  
 R$ 
8.427,60  

R$ 
101.131,20  
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EM SITUACÃO DE REPOUSO 
(MÍNIMO 3 PROJECÕES) 

35 
CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO 
COM TÁLIO 

1 12  R$ 481,81  
 R$     
481,81  

 R$ 
5.781,72  

36 
CINTILOGRAFIA DE FÍGADO E 
BACO (MÍNIMO 5 IMAGENS) 

  2  R$ 146,59  
 R$               
-    

 R$ 293,18  

37 
CINTILOGRAFIA DE FÍGADO E 
VIAS BILIARES 

  2  R$ 206,72  
 R$               
-    

 R$ 413,44  

38 
CINTILOGRAFIA DE GLÂNDULAS 
SALIVARES C/ OU S/ ESTÍMULO 

  2  R$ 138,50  
 R$               
-    

 R$ 277,00  

39 
CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE 
DIVERTICULOSE DE MECKEL 

  2  R$ 126,35  
 R$               
-    

 R$ 252,70  

40 
CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE 
REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO 

  2  R$ 148,92  
 R$               
-    

 R$ 297,84  

41 
CINTILOGRAFIA DE 
PARATIREÓIDES 

  2  R$ 356,99  
 R$               
-    

 R$ 713,98  

42 
CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE 
COM OU SEM CAPTAÇÃO 

1 12  R$ 138,50   R$ 138,50  
 
R$1.662,00  

43 
CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE C/ 
TESTE DE SUPRESSÃO / 
ESTÍMULO 

1 12  R$ 135,90   R$ 135,90  
 
R$1.630,80  

44 
CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO 
CORPO INTEIRO 

1 12  R$ 338,70   R$ 338,70  
 R$ 
4.064,40  

45 

 
CINTILOGRAFIA DE TESTÍCULO E 
BOLSA ESCROTAL 
 

  3  R$ 119,83  
 R$               
-    

 R$ 359,49  

46 

CINTILOGRAFIA 
RENAL/RENOGRAMA 
(QUALITATIVA E/OU 
QUANTITATIVA) / 
CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA 
(QUANTITATIVA OU 
QUALITATIVA) 
 

2 24  R$ 162,64   R$ 325,28  
 R$ 
3.903,36  

47 

ESTUDO RENAL DINÂMICO C/ 
OU S/ DIURÉTICO / 
CINTILOGRAFIA  RENAL 
DINÂMICA  

2 24  R$ 199,29   R$ 398,58  
 R$ 
4.782,96  

48 
CINTILOGRAFIA DE 
ARTICULACÕES E/OU 
EXTREMIDADES E/OU OSSO 

  3  R$ 180,32  
 R$               
-    

  
R$ 540,96  
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49 

 
CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM 
OU SEM FLUXO SANGUÍNEO 

  
 
 

3 

  
R$ 190,99  

  
R$               
-    

  
R$ 572,97  

50 
CINTILOGRAFIA ÓSSEA (CORPO 
TOTAL) 

1 12  R$ 210,09   R$ 210,09  
 R$ 
2.521,08  

51 
CINTILOGRAFIA DE PULMÃO P/ 
PESQUISA DE ASPIRAÇÃO 

2 24  R$ 140,26   R$ 280,52  
 R$ 
3.366,24  

52 
CINTILOGRAFIA DE PULMÃO 
POR INALACÃO (MÍNIMO 2 
PROJECÕES) 

2 24  R$ 140,93   R$ 281,86  
 R$ 
3.382,32  

53 
CINTILOGRAFIA DE PULMAO 
POR PERFUSAO (MINIMO 4 
PROJECOES) 

2 24  R$ 143,55   R$ 287,10  
 R$ 
3.445,20  

54 LINFOCINTILOGRAFIA 1 12  R$ 141,33   R$ 141,33  
 
R$1.695,96  

55 
CINTILOGRAFIA DE CORPO 
INTEIRO C/ GÁLIO 67 P/ 
PESQUISA DE NEOPLASIAS 

  3  R$ 906,80  
 R$               
-    

 R$ 
2.720,40  

56 
CINTILOGRAFIA DE MAMA 
(BILATERAL) 

  3  R$ 289,43  
 R$               
-    

 R$ 868,29  

57 

CINTILOGRAFIA COM GALIO 67 - 
RINS, PULMÃO, CORAÇÃO, 
SEGMENTO OSSEO, ETC. 
*CONFORME SOLICITAÇÃO 
MÉDICA (EXCETO 
CINTILOGRAFIA DE CORPO 
INTEIRO PARA PESQUISA DE 
NEOPLASIAS). 

2 24  R$ 503,31  
 R$ 
1.006,62  

 
R$12.079,4
4  

TOTAL ESTIMADO  58 723   
 R$ 
21.441,29  

 R$ 
264.605,73  

ULTRASSONOGRAFIA  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

58 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
ABDOMEN SUPERIOR 

30 360 R$ 72,60 
 R$  
2.178,00  

 R$ 
26.136,00  

59 

ULTRASSONOGRAFIA DE 
ABDOMEN TOTAL (FÍGADO, 
VIAS BILIARES, PÂNCREAS, 
VESÍCULA, ABDOMEN 

36 432 R$ 113,85 
 R$ 
4.098,60  

 R$ 
49.183,20  
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SUPERIOR, RETROPERITONIO, 
RINS) 

60 
ULTRASSONOGRAFIA DO 
APARELHO URINARIO/VIAS 
URINÁRIAS 

40 480 R$ 72,60 
 R$ 
2.904,00  

 R$ 
34.848,00  

61 
ULTRASSONOGRAFIA 
ENDOVAGINAL/TRANSVAGINAL 

60 720 R$ 72,60 
 R$ 
4.356,00  

 R$ 
52.272,00  

62 

ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICO 
FEMININO 
(GINECOLÓGICA)/ULTRASSONO
GRAFIA DE ABDOMEM INFERIOR 
FEMININO (BEXIGA, ÚTERO, 
OVARIOS E ANEXOS) 

12 144 R$ 72,60  R$ 871,20  
 R$ 
10.454,40  

63 
ULTRASSONOGRAFIA BOLSA 
ESCROTAL 

12 144 R$ 72,60  R$ 871,20  
 R$ 
10.454,40  

64 

ULTRASSONOGRAFIA DE 
PRÓSTATA POR VIA 
ABDOMINAL/ULTRASSONOGRA
FIA PÉLVICA 
MASCULINO/ULTRASSONOGRAF
IA ABDOMEM INFERIOR 
MASCULINO (BEXIGA, 
PRÓSTATA E VESÍCULAS 
SEMINAIS) 

5 60 R$ 72,60  R$ 363,00  
 R$ 
4.356,00  

65 

 
ULTRASSONOGRAFIA 
ARTICULAÇÃO UNILATERAL 
 

60 720 R$ 72,60 
 R$ 
4.356,00  

 R$ 
52.272,00  

66 
ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA 
BILATERAL 

40 480 R$ 72,60 
 R$ 
2.904,00  

 R$ 
34.848,00  

67 ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE 36 432 R$ 72,60 
 R$ 
2.613,60  

 R$ 
31.363,20  

68 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA 

36 432 R$ 72,60 
 R$  
2.613,60  

 R$ 
31.363,20  

69 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA COM DOPPLER 

30 360 R$ 158,40 
 R$ 
4.752,00  

 R$ 
57.024,00  
 

70 
DOPPLER DE FLUXO 
OBSTÉTRICO 

5 60 R$ 128,70  R$ 643,50  
 R$ 
7.722,00  

71 
ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX 
(EXTRACARDIACA) 

3 36 R$ 96,80  R$ 290,40  
 R$ 
3.484,80  

72 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
PROSTATA (VIA TRANSRETAL) 

24 288 R$ 96,80 
 R$ 
2.323,20  

 R$ 
27.878,40  
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73 ECODOPPLER TRANSCRANIANO 2 24 R$ 207,24  R$ 414,48  
 R$ 
4.973,76  

74 
ULTRASSONOGRAFIA 
TRANSFONTANELA 

12 144 R$ 153,81 
 R$ 
1.845,72  

 R$ 
22.148,64  

75 
ULTRASSONOGRAFIA PAREDE 
ABDOMINAL 

40 480 R$ 65,96 
 R$ 
2.638,40  

 R$ 
31.660,80  

76 
ULTRASSONOGRAFIA INGUINAL 
UNILATERAL 

40 480 R$ 65,96 
 R$ 
2.638,40  

 R$ 
31.660,80  

77 ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL 24 288 R$ 65,96 
 R$ 
1.583,04  

 R$ 
18.996,48  

78 
ULTRASSONOGRAFIA PARTES 
MOLES 

40 480 R$ 66,03 
 R$ 
2.641,20  

 R$ 
31.694,40  

79 
ULTRASSONOGRAFIA AXILAS 
BILATERAL 

24 288 R$ 120,00 
 R$ 
2.880,00  

 R$ 
34.560,00  

80 ULTRASSONOGRAFIA DE PÊNIS 5 60 R$ 71,07  R$ 355,35  
 R$ 
4.264,20  

81 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
CRANIO 

5 60 R$ 71,07  R$ 355,35  
 R$ 
4.264,20  

82 
 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
GLANDULAS SALIVARES 

5 60 R$ 73,98  R$ 369,90  
 R$ 
4.438,80  

83 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
TENDÃO 

5 60 R$ 65,96  R$ 329,80  
 R$ 
3.957,60  

84 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
MÚSCULO 

5 60 R$ 65,96  R$ 329,80  
 R$ 
3.957,60  

85 
ULTRASSONOGRAFIA DE 
RETROPERITÔNIO (GRANDES 
VASOS OU ADRENAL) 

3 36 R$ 110,00  R$ 330,00  
 R$ 
3.960,00  

86 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA COM 
TRANSLUCENCIA NUCAL 

36 432 R$ 114,47 
 R$ 
4.120,92  

 R$ 
49.451,04  

87 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA COM PBF 

36 432 R$ 123,75 
 R$ 
4.455,00  

 R$ 
53.460,00  

88 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA 

36 432 R$ 130,16 
 R$ 
4.685,76  

 R$ 
56.229,12  

89 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTETRICA COM 
AMNIOCENTESE 

4 48 R$ 115,49  R$ 461,96  
 R$ 
5.543,52  

90 
ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTÉTRICA GESTAÇÃO DUPLA 
(POR FETO) 

10 120 R$  58,32  R$ 583,20  
 R$ 
6.998,40  

91 
ULTRASSONOGRAFIA 
ENDOANAL 

2 24 R$ 127,62  R$ 255,24  
 R$ 
3.062,88  
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92 
ELASTOGRAFIA HEPÁTICA 
ULTRASSÔNICA 

2 24 R$ 250,00  R$ 500,00  
 R$ 
6.000,00  

93 DINÂMICO DAS VIAS URINARIAS   5 R$ 250,00  R$      -    
 R$ 
1.250,00  

94 
DOPPLER COLORIDO DE 
ORGÃOS OU ESTRUTURAS 
ISOLADAS 

5 60 R$ 116,52  R$ 582,60  
 R$ 
6.991,20  

95 
DOPPLER COLORIDO DE VASOS 
CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL 
(CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) 

24 288 R$ 170,00 
 R$ 
4.080,00  

 R$ 
48.960,00  

96 
DOPPLER COLORIDO DE VASOS 
CERVICAIS VENOSOS  BILATERAL 
(SUBCLÁVIAS E JUGULARES) 

5 60 R$ 170,00  R$ 850,00  
 R$ 
10.200,00  

97 
DOPPLER COLORIDO DE AORTA 
E ARTÉRIAS RENAIS 

5 60 R$ 184,00  R$ 920,00  
 R$ 
11.040,00  

98 

DOPPLER COLORIDO DE 
ARTÉRIAS VISCERAIS 
(MESENTÉRICAS SUPERIOR E 
INFERIOR E TRONCO CELÍACO) 

5 60 R$ 184,00  R$ 920,00  
 R$ 
11.040,00  

99 
DOPPLER COLORIDO DE AORTA 
E ILÍACAS 

5 60 R$ 170,00  R$ 850,00  
 R$ 
10.200,00  

100 
DOPPLER COLORIDO DE VEIA 
CAVA SUPERIOR OU INFERIOR 

5 60 R$ 158,40  R$ 792,00  
 R$ 
9.504,00  

101 

DOPPLER COLORIDO ARTERIAL 
DE MEMBRO SUPERIOR 
UNILATERAL (DUPLEX SCAN 
ARTERIAL MEMBRO SUPERIOR) 

44 528 R$ 158,40 
 R$ 
6.969,60  

 R$ 
83.635,20  

102 

DOPPLER COLORIDO VENOSO 
DE MEMBRO SUPERIOR 
UNILATERAL (DUPLEX SCAN 
VENOSOS MEMBRO SUPERIOR) 

44 528 R$ 158,40 
 R$ 
6.969,60  

 R$ 
83.635,20  

103 

DOPPLER COLORIDO ARTERIAL 
DE MEMBRO INFERIOR 
UNILATERAL (DUPLEX SCAN 
ARTERIAL MEMBRO INFERIOR) 

60 720 R$ 158,40 
 R$ 
9.504,00  

 
R$114.048,
00  

104 

DOPPLER COLORIDO VENOSO 
DE MEMBRO INFERIOR 
UNILATERAL (DUPLEX SCAN 
VENOSO MEMBRO INFERIOR) 

60 720 R$ 158,40 
 R$ 
9.504,00  

 
R$114.048,
00  

TOTAL ESTIMADO 1027 
1232

9 
  R$ 

109.853,62  

 R$ 
1.319.493,
44  
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ULTRASSONOGRAFIA 
INTERVENCIONISTA 

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

105 

US PRÓSTATA TRANSRETAL 
COM BIOPSIA ATÉ  08 
FRAGMENTOS INCLUEM EXAME 
DE IMAGEM, VALOR DA 
ANESTESIA E ANÁLISE DO 
MATERIAL  

5 60 R$ 608,43 
 R$ 
3.042,15  

 R$ 
36.505,80  

106 

US PRÓSTATA TRANSRETAL 
COM BIÓPSIA ACIMA DE  08 
FRAGMENTOS INCLUEM EXAME 
DE IMAGEM, VALOR DA 
ANESTESIA E ANÁLISE DO 
MATERIAL  

2 24 R$ 811,24 
 R$ 
1.622,48  

 R$ 
19.469,76  

107 

BIÓPSIA PERCUTÂNEA COM 
AGULHA GROSSA (MAMA)/ US 
CORE BIÓPSY DAS MAMAS - 
INCLUI EXAME DE IMAGEM, 
VALOR DA ANESTESIA E ANÁLISE 
DO MATERIAL.                 

4 48 R$ 498,33 
 R$ 
1.993,32  

 R$ 
23.919,84  

108 

 
PUNÇÃO OU BIÓPSIA 
PERCUTÂNEA DE AGULHA 
FINA/PAAF DE MAMAS - INCLUI 
EXAME DE IMAGEM, VALOR DA 
ANESTESIA E ANÁLISE DO 
MATERIAL.   

4 48 R$ 365,33 
 R$ 
1.461,32  

 R$ 
17.535,84  

109 

 
PUNÇÃO OU BIÓPSIA DE 
TIREÓIDE COM AGULHA 
FINA/PAAF - INCLUI EXAME DE 
IMAGEM, VALOR DA ANESTESIA 
E ANÁLISE DO MATERIAL.     
  

3 36 R$ 388,33 
 R$ 
1.164,99  

 R$ 
13.979,88  

110 

 
PUNÇÃO BIÓPSIA RENAL 
PERCUTÂNEA/BIÓPSIA RENAL 
GUIADA POR 

  3 R$ 510,00  R$ -    
 R$ 
1.530,00  
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ULTRASSONOGRAFIA INCLUI 
EXAME DE IMAGEM, VALOR DA 
ANESTESIA E ANÁLISE DO 
MATERIAL. 
      

111 

BIÓPSIA HEPÁTICA 
TRANSPARIETAL (ATÉ 3 
FRAGMENTOS) /BIOPSIA 
HEPATICA GUIADA POR 
ULTRASSONOGRAFIA INCLUI 
EXAME DE IMAGEM, VALOR DA 
ANESTESIA E ANÁLISE DO 
MATERIAL.      

  2 R$ 510,00  R$ -    
 R$ 
1.020,00  

112 

 
BIÓPSIA DE PAREDE 
ABDOMINAL GUIADA POR 
ULTRASSONOGRAFIA INCLUI 
EXAME DE IMAGEM, VALOR DA 
ANESTESIA E ANÁLISE DO 
MATERIAL.   
    

  4 R$ 510,00  R$ -    
 R$ 
2.040,00  

113 

 
BIOPSIA DE PARATIREOIDE - 
INCLUI EXAME DE IMAGEM, 
VALOR DA ANESTESIA E ANÁLISE 
DO MATERIAL.      
 

  3 R$ 471,47  R$ -    
 R$ 
1.414,41  

114 
IMUNOHISTOQUIMICA DE 
NEOPLASIAS MALIGNAS (POR 
MARCADOR) 

4 48 R$ 526,08 
 R$ 
2.104,32  

 R$ 
25.251,84  

115 

OBS: ACRESCENTAR O VALOR DE 
R$ 75,00  POR FRASCO E /OU 
NÓDULO ADICIONAL  PARA OS 
PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA  
DE MAMA, TIREÓIDE, 
PARATIREOIDE, RENAL, 
HEPATICA E PAREDE 
ABDOMINAL  (INCLUINDO A  
ANALISE DE MATERIAL),   
EXCETO PROSTATA. 

36 432 R$ 75,00 
 R$ 
2.700,00  

 R$ 
32.400,00  

TOTAL ESTIMADO  58 708   
 
R$14.088,5
8  

 R$ 
175.067,37  
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DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

116 

ECODOPPLERCARDIOGRAMA 
TRANSTORÁCICO 
/ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSTORÁCICA/ECODOPPLER 
EM CORES ADULTO E 
PEDIÁTRICO   

50 600 R$ 159,76 
 R$ 
7.988,00  

 R$ 
95.856,00  

117 
ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFÁGICO  

5 60 R$ 495,00 
 R$ 
2.475,00  

 R$ 
29.700,00  

118 

 
ECOCARDIOGRAMA COM 
STRESS FARMACOLÓGICO  
 

5 60 R$ 495,00 
 R$ 
2.475,00  

 R$  
29.700,00  

119 
TESTE ERGOMÉTRICO - TESTE DE 
ESFORCO/ TESTE ERGOMÉTRICO 
CONVENCIONAL 

50 600 R$ 120,00 
 R$ 
6.000,00  

 R$ 
72.000,00  

120 

HOLTER 24 
HS/MONITORAMENTO PELO 
SISTEMA HOLTER 24 HS (3 
CANAIS) 

50 600 R$ 120,00 
 R$ 
6.000,00  

 R$ 
72.000,00  

121 
MONITORIZAÇÃO 
AMBULATORIAL DE PRESSÃO 
ARTERIAL - MAPA 

50 600 R$ 112,00 
 R$ 
5.600,00  

 R$  
67.200,00  
 
 

122 

ECODOPPLERCARDIOGRAMA 
FETAL COM MAPEAMENTO DE 
FLUXO EM CORES - POR 
FETO/ECODOPPLER FETAL 

3 36 R$ 211,27  R$ 633,81  
 R$ 
7.605,72  

123 TILT TESTE 3 36 R$ 222,47  R$ 667,41  
 R$ 
8.008,92  

TOTAL ESTIMADO  216 2592   
 R$ 
31.839,22  

 R$ 
382.070,64  

  
  
 

          



 
 
 
 
 
 

34 
 

RADIOLOGIA/RADIODIAGNÓSTICO  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

124 
MAMOGRAFIA DIGITAL 
BILATERAL 

100 1200 R$ 135,00 
 
R$13.500,0
0  

 
R$162.000,
00  

125 

DENSITOMETRIA OSSEA DUO-
ENERGETICA DE COLUNA 
(VERTEBRAS LOMBARES E/OU 
FEMUR) 

5 60 R$ 165,30  R$ 826,50  
 R$ 
9.918,00  

126 
DENSITOMETRIA ÓSSEA - UM 
SEGUIMENTO 

3 36 R$ 97,33  R$ 291,99  
 R$ 
3.503,88  

127 
DENSITOMETRIA OSSEA - 
CORPO INTEIRO 

5 60 R$ 165,30  R$ 826,50  
 R$ 
9.918,00  

128 ENEMA OPACO 1 12 R$ 301,67  R$ 301,67  
 R$ 
3.620,04  

129 HISTEROSSALPINGOGRAFIA 3 36 R$ 548,00 
 R$ 
1.644,00  

 
R$19.728,0
0  

130 ESOFAGOGRAMA 1 12 R$ 102,50  R$ 102,50  
 R$ 
1.230,00  

131 
REED (ESÔFAGO, ESTÔMAGO E 
DUODENO) 

1 12 R$ 177,00  R$ 177,00  
 R$ 
2.124,00  

132 TRÂNSITO DELGADO 1 12 R$ 190,00  R$ 190,00  
 R$ 
2.280,00  

133 

RADIOGRAFIA PANORAMICA 
(MEMBROS 
INFERIORES/COLUNA/MANDIBU
LA) 

1 12 R$ 132,00  R$ 132,00  
 R$ 
1.584,00  

134 RX - DEGLUTOGRAMA 1 12 R$ 248,00  R$ 248,00  

  
R$ 
2.976,00 
  

135 RX - VIDEODEGLUTOGRAMA 1 12 R$ 539,00  R$ 539,00  
 R$ 
6.468,00  

136 
CISTOSCOPIA E/OU 
URETEROSCOPIA E/OU 
URETROSCOPIA 

2 24 R$ 918,33 
 R$ 
1.836,66  

 R$ 
22.039,92  
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137 
URETEROSCOPIA RIGIDA 
UNILATERAL 

1 12 
R$ 

2.839,33 
 R$ 
2.839,33  

 R$ 
34.071,96  

138 
URETEROSCOPIA FLEXIVEL 
UNILATERAL 

1 12 
R$ 

3.369,33 
 R$ 
3.369,33  

 R$ 
40.431,96  

139 
URETROCISTOGRAFIA 
RETROGRADA 

1 12 R$ 435,00  R$ 435,00  
 R$ 
5.220,00  

140 
URETROCISTOGRAFIA 
MICCIONAL 

1 12 R$ 435,00  R$ 435,00  
 R$ 
5.220,00  

141 
 
URETROCISTOGRAFIA 
MICCIONAL E RETROGRADA 

1 12 R$ 600,00  R$ 600,00  
 R$ 
7.200,00  

142 
URETROCISTOGRAFIA EM 
ADULTO 

1 12 R$ 475,53  R$ 475,53  
 R$ 
5.706,36  

143 
 
URETROCISTOGRAFIA EM 
CRIANÇA (ATE 12 ANOS) 

1 12 R$ 477,00  R$ 477,00  
 R$ 
5.724,00  

144 UROGRAFIA EXCRETORA 2 24 R$ 405,50  R$ 811,00  
 R$ 
9.732,00  

145 
URODINÃMICA COMPLETA 
/ESTUDO URUDINAMICO 
(MASCULINO E FEMININO) 

30 360 R$ 444,33 
 
R$13.329,9
0  

 R$ 
159.958,80  

TOTAL ESTIMADO  164 1968   
 
R$43.387,9
1  

 R$  
520.654,92  

    

DIAGNOSE EM PNEUMOLOGIA  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

146 
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 
COMPLETA COM 
BRONCODILATADOR   

12 144 R$ 230,00 
 R$ 
2.760,00  

 R$ 
33.120,00  

147 
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 
SIMPLES  

5 60 R$ 225,00 
 R$ 
1.125,00  

 R$ 
13.500,00  

148 

ERGOESPIROMETRIA OU TESTE 
CARDIOPULMONAR DE 
EXERCICIO COMPLETO 
(ESPIROMETRIA FORCADA, 
CONSUMO DE O2, PRODUCAO 

1 12 R$ 186,39  R$ 186,39  
 R$ 
2.236,68  
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DE CO2 E DERIVADOS, ECG, 
OXIMETRIA) 

149 POLISSONOGRAFIA  3 36 R$ 575,00 
 R$ 
1.725,00  

 R$ 
20.700,00  

150 
POLISSONOGRAFIA DE NOITE 
INTEIRA (PSG) (INCLUI 
POLISSONOGRAMAS) 

3 36 R$ 575,00 
 R$ 
1.725,00  

 R$ 
20.700,00  

151 
POLISSONOGRAMA COM TESTE 
DE CPAP/BIPAP NASAL 

3 36 R$ 643,00 
 R$ 
1.929,00  

 R$ 
23.148,00  

152 
POLISSONOGRAMA COM EEG 
DE NOITE INTEIRA 

3 36 R$ 575,00 
 R$ 
1.725,00  

 R$ 
20.700,00  

TOTAL ESTIMADO  30 360   
 
R$11.175,3
9  

 R$ 
134.104,68  

  
 

            

DIAGNOSE EM NEUROLOGIA  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

153 
ELETROENCEFALOGRAMA EM 
SONO INDUZIDO C/ OU S/ 
MEDICAMENTO (EEG) 

10 120 R$ 310,00 
 R$ 
3.100,00  

 R$ 
37.200,00  

154 
ELETROENCEFALOGRAMA EM 
VIGILIA E SONO ESPONTANEO 
C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG) 

5 60 R$ 195,00  R$ 975,00  
 R$ 
11.700,00  

155 
EEGQ - MAPEAMENTO 
CEREBRAL  

5 60 R$ 240,00 
 R$ 
1.200,00  

 R$ 
14.400,00  

156 
ELETRONEUROMIOGRAFIA 
MEMBROS INFERIORES  

5 60 R$ 360,00 
 R$ 
1.800,00  

 R$ 
21.600,00  

157 
ELETRONEUROMIOGRAFIA 
MEMBROS SUPERIORES  

12 144 R$ 360,00 
 R$ 
4.320,00  

 R$ 
51.840,00  

158 
ELETRONEUROMIOGRAFIA 
MEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES  

6 72 R$ 625,00 
 R$ 
3.750,00  

 R$ 
45.000,00  

159 ELETRONEUROMIOGRAFIA FACE 4 48 R$ 453,00 
 R$ 
1.812,00  

 R$ 
21.744,00  
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TOTAL ESTIMADO  47 564   
 
R$16.957,0
0  

R$ 
203.484,00 

              

DIAGNOSE EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA  

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

160 
LARINGOSCOPIA COM 
MICROSCOPIA PARA EXERESE 
DE POLIPO/NODULO/PAPILOMA 

2 24 R$ 287,54 R$ 575,08 
R$  

6.900,96 

161 

LARINGOSCOPIA COM 
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 
DE LARINGE/FARINGE (TUBO 
FLEXIVEL) 

1 12 R$ 178,31 R$ 178,31 
R$  
2.139,72 

162 

 
LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCO
PIA COM EXERESE DE 
POLIPO/NODULO/PAPILOMA/T
UMOR 

1 12 R$ 447,67 R$ 447,67 
R$  
5.372,04 

163 

FIBRONASOLARINGOSCOPIA 
/NASOFIBROLARINGOSCOPIA 
PARA DIGNOSTICO E/OU 
BIOPSIA 

15 180 R$ 235,00 R$ 3.525,00 
R$  
42.300,00 

164 
VIDEOLARINGOSCOPIA 
/VIDEOLARINGOSCOPIA COM 
BIOPSIA  

5 60 R$ 300,00 R$ 1.500,00 
R$  
18.000,00 

165 VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA  2 24 R$ 300,00 R$ 600,00 
R$  
7.200,00 

166 

 
VIDEO-ENDOSCOPIA NASO-
SINUSAL COM OTICA 
FLEXIVEL/RIGIDA 
 

1 12 R$ 240,00 R$ 240,00 
R$ 
2.880,00 

167 
VIDEO-LARINGO-
ESTROBOSCOPIA COM 
ENDOSCOPIO FLEXIVEL/RIGIDA 

1 12 R$ 251,67 R$ 251,67 
R$  
3.020,04 

168 
VIDEO-FARINGO-
LARINGOSCOPIA COM 
ENDOSCOPIO FLEXIVEL/RIGIDO 

1 12 R$ 243,33 R$ 243,33 
R$ 
2.919,96 
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169 

 
LARINGOSCOPIA COM 
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 
DE LARINGE/FARINGE (TUBO 
FLEXIVEL) 
 

1 12 R$ 300,00 R$ 300,00 
R$ 
3.600,00 

170 
BRONCOSCOPIA 
(BRONCOFIBROSCOPIA) 

  4 R$1.552,10 R$     - 
R$ 
6.208,40 

171 

 
BRONCOSCOPIA COM BIOPSIA 
TRANSBRONQUICA COM 
ACOMPANHAMENTO 
RADIOSCOPICO 
 

  2 R$2.552,55 R$     - 
R$ 
5.105,10 

172 
BRONCOSCOPIA COM OU SEM 
ASPIRADO OU LAVADO 
BRONQUICO BILATERAL 

  2 R$1.915,36 R$    - 
R$ 
3.830,72 

TOTAL ESTIMADO 30 368   R$ 7.861,06 
R$ 
109.476,9
4 

              

DIAGNOSTICO EM ENDOSCOPIA / 
ENDOSCOPÍA INTERVENCIONISTA 

(DIAGNOSE EM 
GASTROENTEROLOGIA) 

QUANTIDA
DE 

MENSAL 
ESTIMADA 

QUA
NTID
ADE 
ANU
AL 

ESTI
MAD

A 

PREÇO 
UNITARIO  

PREÇO 
MENSAL 

ESTIMADO 

PREÇO 
AMUAL 

ESTIMADO 

173 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA  ALTA  
ADULTO - 
EDA/ESOFAGOGASTRODUODEN
OSCOPIA  

60 720  R$ 198,00  
 
R$11.880,0
0  

 R$ 
142.560,00  

174 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 
COM BIÓPSIA E/OU CITOLOGIA 
COM ANÁTOMO PATOLÓGICO  

60 720  R$ 276,00  
 
R$16.560,0
0  

 R$ 
198.720,00  

175 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 
COM BIOPSIA E TESTE DE 
UREASE (PESQUISA 
HELICOBACTER PYLORI)  

30 360  R$ 284,00  
 R$ 
8.520,00  

 R$ 
102.240,00  

176 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM 
ESCLEROTERAPIA DE VARIZES 
DO ESÔFAGO  

2 24  R$ 637,00  
 R$ 
1.274,00  

 R$ 
15.288,00  
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177 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  
ADULTO COM LIGADURA 
ELÁSTICA EM VARIZES DO 
ESÔFAGO 

1 12  R$ 883,00   R$ 883,00  
 R$ 
10.596,00  

178 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA  ALTA 
ADULTO COM RETIRADA DE 
CORPO ESTRANHO 
(ESÔFAGO/ESTÔMAGO OU 
DUODENO)            RETIRADA DE 
CORPO ESTRANHO DO TUBO 
DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA  

1 3  R$ 640,00   R$ 640,00  
 R$ 
1.920,00  

179 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
ABAIXO DE 12 ANOS 

3 36  R$ 400,00  
 R$ 
1.200,00  

 R$ 
14.400,00  

180 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM 
MUCOSECTOMIA DO ESÔFAGO, 
ESTÔMAGO OU DUODENO  

1 12 
 
R$1.390,50  

 R$ 
1.390,50  

 R$ 
16.686,00  

181 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 
COM MAGNIFICAÇÃO    

1 12  R$ 421,00   R$ 421,00  
 R$ 
5.052,00  

182 

ENDOSCOPIA COM 
POLIPECTOMIA DO ESOFAGO, 
ESTOMAGO OU DUODENO 
INDEPENDENTE DO NUMERO DE 
PÓLIPOS / RETIRADA DE POLIPO 
DO TUBO DIGESTIVO POR 
ENDOSCOPIA -  

5 60  R$ 690,00  
 R$ 
3.450,00  

 R$ 
41.400,00  

183 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM 
DILATAÇÃO DO ESÔFAGO, 
ESTÔMAGO OU DUODENO 

1 12 R$1.950,00 R$1.950,00 
R$ 
23.400,00 

184 

COLANGIOPANCREATOGRAFIA 
RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 
COLANGIOPANCREATOGRAFIA 
RETROGRADA (VIA 
ENDOSCÓPICA) 

  5 
 
R$5.016,61  

 R$ -    
 R$ 
25.083,05  

185 
COLONOSCOPIA ADULTO 
/COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) 

5 60  R$ 627,00  
 R$ 
3.135,00  

 R$ 
37.620,00  

186 
COLONOSCOPIA COM BIOPSIA 
E/OU CITOLOGIA 

5 60  R$ 610,00  
 R$ 
3.050,00  

 R$ 
36.600,00  

187 

COLONOSCOPIA COM RETIRADA 
DE PÓLIPO ACIMA DE 12 ANOS 
AMBULATORIAL 
(POLIPECTOMIA DE COLON 
INDEPENDENTE DO NÚMERO DE 
PÓLIPOS)  

5 60 R$1.303,00  
 R$ 
6.515,00  

 R$ 
78.180,00  
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188 

COLONOSCOPIA EM ADULTO 
COM RESSECÇÃO DE 
FRAGMENTO EM ALÇA 
INTESTINAL   

1 12 R$1.551,00  
 R$ 
1.551,00  

 R$ 
18.612,00  

189 

COLONOSCOPIA EM CRIANÇA 
COM RETIRADA DE PÓLIPO 
ABAIXO DE 12 ANOS 
AMBULATORIAL 

1 12  R$ 834,00   R$ 834,00  
 R$ 
10.008,00  

190 COLONOSCOPIA PEDIÁTRICA  1 12  R$ 620,00   R$ 620,00  
 R$ 
7.440,00  

191 
COLONOSCOPIA COM 
MAGNIFICAÇÃO  

 1 2  R$ 620,00   R$     -    
 R$ 
1.240,00  

192 
COLONOSCOPIA COM 
ESTENOSTOMIA  

  2  R 1.194,87   R$      -    
 R$ 
2.389,74  

193 

COLONOSCOPIA COM 
MUCOSECTOMIA - INCLUEM 
EXAME DE IMAGEM, ANALISE 
DO MATERIAL E VALOR DA 
ANESTESIA  

1 12 R$1.864,00  
 R$ 
1.864,00  

 R$ 
22.368,00  

194 

 
RETOSSIGMOIDOSCOPIA/ 
RETOSSIGMOIDOSCOPIA 
FLEXIVEL COM BIOPSIA E/OU 
CITOLOGIA/RETOSSIGMOIDOSC
OPIA FLEXIVEL COM 
POLIPECTOMIA   
 

3 36  R$ 350,00  
 R$ 
1.050,00  

 R$  
12.600,00  

195 
ECOENDOSCOPIA ALTA SEM 
PUNÇÃO 

1 12 R$1.367,00  
 R$ 
1.367,00  

 R$ 
16.404,00  

196 
ECOENDOSCOPIA COM PUNÇÃO 
POR AGULHA 

1 12 R$2.815,00  
 R$ 
2.815,00  

 R$ 
33.780,00  

197 EXERESE DIVERTICULO MECKEL    2  R$ 812,00   R$     -    
 R$ 
1.624,00  

198 
DIVERTICULOTOMIA - 
APARELHO DIGESTIVO ZENKER  

  2  R$  812,00   R$    -    

 R$ 
1.624,00 
 
  

199 

MANOMETRIA ESOFÁGICA 
/MANOMETRIA ESOFÁGICA 
COMPUTADORIZADA COM/OU 
SEM TESTE PROVOCATIVO 

3 36  R$ 475,00  
 R$ 
1.425,00  

 R$ 
17.100,00  

200 
MANOMETRIA ANAL 
/MANOMETRIA 

3 36  R$ 200,00   R$ 600,00  
 R$ 
7.200,00  
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COMPUTADORIZADA 
ANORRETAL 

201 
MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA 
LOCALIZAÇÃO DOS ESFÍNCTERES 
PRÉ-PH-METRIA 

3 36  R$ 382,00  
 R$ 
1.146,00  

 R$ 
13.752,00  

202 

PH METRIA/ PH-METRIA 
ESOFÁGICA 
COMPUTADORIZADA COM UM 
CANAL/ COM DOIS CANAIS OU 
MAIS 

3 36  R$ 382,00  
 R$ 
1.146,00  

 R$ 
13.752,00  

TOTAL ESTIMADO  200 2404   
R$ 

73.336,50 
R$ 

929.638,79 

OBS: EM TODOS  PROCEDIMENTOS DESTE GRUPO INCLUI EXAME DE IMAGEM, ANÁLISE DO 
MATERIAL, ANATOMOPATOLÓGICO,  VALOR DA ANESTESIA E/OU SEDAÇÃO  - EXCETO QUANDO 
FOR SOLICITADO MEDIANTE  JUSTIFICATIVA MEDICA  A BIOPSIA SERIADA, NESTE CASO O 
PROCEDIMENTO SOFRERÁ ACRÉSCIMO  NO VALOR DE 75,00 CONFORME O NÚMEROS DE 
FRASCOS. 

TOTAL GERAL ESTIMADO  2.180 
26.1
82 

  
R$ 

411.118,97 

R$ 
4.992.001,

98 

 
Obs.: Os exames elencados neste Termo de Referência são destinados para atendimento 
ADULTO E PEDIÁTRICO, conforme especificidade do procedimento. 
 
9. Da Execução dos Serviços  
9.1. A execução dos Serviços se dará da seguinte forma:  
9.1.1.  A requisição do serviço será mediante solicitação a ser enviada através de e-mail pela 
Contratante;  
9.1.2. A Contratada deverá disponibilizar agenda mensal para os agendamentos dos exames, 
mediante contato prévio, seguindo item acima (9.1.1) realizado pelo Setor de 
Regulação/SEMSA com o prestador credenciado.  A agenda para realização dos 
procedimentos deverá ser agendada com antecedência que permita o tempo hábil, para que 
o SCA/SEMSA e paciente possam se programar, considerando o fluxo padronizado do 
Município (15 dias); 
9.1.3. O Prestador abrirá a agenda no Sistema utilizado pela Contratante para realização dos 
agendamentos e nos casos descritos nos itens 4.13 e 6.18 neste Termo de Referência, em 
que houver autorização da Contratante, a abertura da agenda será disponibilizada em 
planilha Excel e disponibilizada por e - mail pelo contratante; 
9.1.4. Após a liberação da agenda, a SEMSA emitirá a autorização e realizará o agendamento 
mediante documentação padrão na requisição do exame e/ou requisição impressa do 
Sistema vigente, onde a ficha de marcação estará anexa à mesma;   
9.1.5. A SEMSA Nova Lima providenciará o comunicado ao usuário, através das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do Município, conforme fluxo padronizado da rede municipal; 
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9.1.6. A prestação dos serviços dar-se-á nas clínicas e hospitais mediante a adesão ao 
presente Credenciamento; 
9.1.7. A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório 
ao Contratante constando nome paciente atendido, tipo de exame realizado e valor 
correspondente, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo 
Contratante; conforme item 6.19 do presente Termo Referente. 
 
9.2.  Da  execução do pagamento  dos serviços prestados:  
9.2.1. O Departamento de Controle Avaliação e Regulação fará a revisão técnica 
administrativa da documentação apresentada conforme item 6.19 referente ao faturamento 
da produção e solicitará a Nota Fiscal correspondente; 
9.2.2. O Departamento de Controle Avaliação e Regulação solicitarão a Nota Fiscal e 
encaminhará a mesma ao Departamento Financeiro da SEMSA, que ficará encarregado de 
dar o andamento ao Setor de Tesouraria para o pagamento dos serviços prestados;  
9.2.3. O pagamento será efetuado após o recebimento do documento fiscal junto à 
Tesouraria devidamente aprovado e também com a comprovação da regularidade do 
proponente, conforme prazo estabelecido pelo setor responsável pelo pagamento; 
9.2.4. É vedada a cobrança de qualquer outra importância pelos serviços prestados do 
Contratante, sob pena de descredenciamento. 
 
9.3.  Do descrendenciamento e ou rescisão:  
O prestador de serviço será descredenciado, observado a defesa prévia, nas seguintes 
hipóteses: 
9.3.1. Descumprimento das exigências previstas neste termo; 
9.3.2. Negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços; 
9.3.3. Realização de cobrança indevida ao usuário SUS de Nova Lima; 
9.3.4. Nos casos em que a credenciada não disponibilizar as agendas dos exames solicitados 
no prazo preconizado, por três vezes consecutivas, sem justificativa prévia e análise da 
Contratante e Comissão de acompanhamento;  
9.3.5. Recusar a emitir, bem como disponibilizar laudo conclusivo do exame realizado ao 
usuário do SUS Nova Lima; 
9.3.6. Ter na Instituição seja sócio e/ou diretores que ocupem Cargo ou Função Pública de 
Chefia ou Assessoramento na área pública de saúde, no nível federal, estadual ou municipal, 
conforme os termos da Lei 8080 de 1990; 
9.3.7. Atender usuários sem autorização prévia, concorrendo esta ação para benefício de 
terceiros;  
9.3.8. Se recusar a receber visita e/ou vistoria de servidores designados pelo Gestor 
Municipal para acompanhamento do presente credenciamento;  
9.3.9. Nos casos que, houver denúncias e/ou reclamações por parte do usuário e/ou 
profissionais de saúde da rede SUS, desde que, formalizadas junto à contratante, quanto ao 
atendimento prestado, exames sem qualidade, diagnósticos errôneos e que por ventura 
possam trazer prejuízos à saúde do usuário atendido. As mesmas deverão ser justificadas e 
respaldadas tecnicamente; e serão analisadas pela Comissão de Acompanhamento, que 
emitirá parecer técnico, seguindo o princípio da impessoalidade, conforme item 7.12, deste 
Termo de Referência; 
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9.3.10. O presente Credenciamento tem caráter precário, e a qualquer momento o 
credenciado pode solicitar seu descredenciamento, no Departamento de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima, caso não tenha mais interesse, desde que comunique o 
Departamento de Controle, Avaliação e Regulação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias e 
conclua todas agendas sem prejuízos ao usuário; 
9.6. Caso a Contratante, não tenha mais interesse, poderá realizar o descredenciamento 
considerando a necessidade e /ou disponibilidade financeira.  
 
10 – DAS PENALIDADES 
10.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções:  
10.1.1. Advertência; 
10.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 
10.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação 
do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
10.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 
10.1.2.2. - 15% (menos quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
10.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05  
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
10.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o 
caso. 
 
11 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E PREVISÃO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 
11.1. A previsão estimada da despesa anual com o objeto deste credenciamento é de R$ 
4.992.001,98 (quatro milhões, novecentos noventa dois mil, um real e noventa oito 
centavos).   
11.2. A despesa decorrente da execução da presente Credenciamento ocorrerá à conta da 
dotação Orçamentária 12.002 10.302.0303 2.175 – 3.3.90.39. 
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12. DA VIGÊNCIA 
12.1. Vigência de 12 meses contados a partir da data da assinatura do Termo de Adesão 
prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
13. ASSINATURAS 
Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde ao 
Credenciamento de serviço especializado (Clínicas e Hospitais) para a realização de EXAMES 
ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO visando garantir o Apoio Diagnóstico e Terapêutico 
(SADT) para atendimento dos usuários do SUS/NOVA LIMA, a garantia da atenção integral à 
saúde dos munícipes com o diagnóstico precoce, a manutenção e continuidade dos 
atendimentos às demandas de exames de Média e Alta Complexidade, para constar como 
anexo ao edital.  
 

Fernanda Carolina Pereira Anacleto 
Diretora de Departamento 

Serviço de Controle Avaliação, Regulação e Auditoria 
 
 
Nova Lima, 07 de Novembro  de 2022 
 
 
 
Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as 
informações prestadas nas declarações e assinaturas acima. 

 
 
 
 

Diego Garzon Henrique 
Secretário Municipal de Saúde  

Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima  
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ANEXO II 

PROCESSO Nº 0511/22 CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 

INEXIGIBILIDADE N.º 069/2022 

 

TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento a empresa ___________________________________________ 

com sede na ____________________________ e inscrita no CNPJ sob o 

nº__________________________ neste ato representado por seu representante legal 

_______________________, portador do CPF __________________, vem ADERIR às regras 

constantes do Edital de Credenciamento nº 018/2022 e DECLARA: 

1. Estar ciente e de pleno acordo com as disposições e obrigações dos instrumentos 

convocatórios.  

2. De acordo com o presente Termo de Adesão e as condições previstas no Edital de 

Credenciamento. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Credenciamento de serviço especializado (Clínicas e Hospitais) para a realização de 

EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO visando garantir o Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico (SADT) para atendimento dos usuários do SUS/NOVA LIMA, a garantia da 

atenção integral à saúde dos munícipes com o diagnóstico precoce, e a manutenção e/ou 

continuidade dos atendimentos às demandas de exames de Média e Alta Complexidade. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA  

2.1. Disponibilizar agenda mensal para os agendamentos dos exames, mediante contato 

prévio via e-mail realizado pelo Setor de SCA/Regulação/SEMSA com o prestador 

credenciado.  A agenda para realização dos procedimentos deverá ser com antecedência que 

permita o tempo hábil para marcação e comunicação ao paciente (15 dias); 

2.2. Encaminhar através de e-mail e/ou ofício as orientações necessárias para o atendimento 

do usuário e os respectivos preparos quando houver;  

2.3. Prestar os serviços apenas mediante autorização da Contratante; 

2.4. Atender o usuário do SUS/Nova Lima de forma humanizada, com dignidade e respeito 
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de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços, sem 

diferença entre usuários do SUS e/ ou privados; 

2.5. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos usuários; 

2.6. Executar os serviços nas condições estipuladas neste instrumento, observando-se os 

parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis; 

2.7. Garantir a boa qualidade da prestação do serviço, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 

Público;  

2.8. Disponibilizar equipamento em condições adequadas de funcionamento para a 

realização do exame que faz parte do presente edital; 

2.9. Emitir laudo conclusivo do exame ao término do processo de avaliação do paciente 

sendo que os respectivos resultados deverão ser laudados e assinados por médico 

especialista; o mesmo poderá ser por meio digital e/ou por meio físico, garantindo ao usuário 

ter acesso ao resultado impresso, deverá ser garantido ainda à qualidade visual das imagens;   

2.10. Arcar com todos os custos referentes aos desdobramentos dos exames e respectivos 

insumos necessários para realização tais como: cauterização, sedação, polipectomia, biópsia 

e anatomopatológico, quando necessários; sem custos adicionais ao erário e/ou usuário; 

2.11. Arcar com todos os custos para a emissão de relatórios médicos, resultado dos exames 

e realização do atendimento como: materiais de expediente como papel, envelope, cartucho 

para impressora, pilhas, baterias, entre outros que se fizerem necessários; sem custos 

adicionais ao erário e/ou usuário; 

2.12. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução dos serviços referidos 

neste credenciamento, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços cujos ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para Gestor Municipal, 

apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitados; 

2.13. Não utilizar de mão de obra infantil ou a utilizar conforme os ditames da Lei Federal 

9.854 de 27 de outubro de 1999; 

2.14. Alimentar e atualizar o Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - 

CNES, inclusive o cadastramento dos profissionais; 
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2.15. Realizar faturamento mensal conforme fluxo definido pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

2.16. Aderir e utilizar o sistema de marcação e/ou Regulação utilizado pelo contratante 

(SEMSA Nova Lima) vigente no ato do certame; salvo nos casos justificados e autorizados 

pela contratante em que, considerando a especificidade do exame a ser credenciado não 

puder inserir o mesmo no sistema; 

2.17. Respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), que 

dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais, protegendo os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. De acordo com a Lei, dados pessoais são as informações 

relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I da LGPD); 

2.18. Para o faturamento dos serviços prestados, a Empresa credenciada deverá 

APRESENTAR ao Departamento de Controle e Avaliação e Regulação a produção mensal, até 

o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente para conferência administrativa e verificação da 

prestação de serviços, a saber: 

1º Formulários (pedido médico) previamente regulados e assinados pelo autorizador; o 

pedido médico a ser apresentado pode ser por meio requisição do exame físico e/ou 

requisição impressa do sistema vigente, nestes casos não haverá o carimbo e assinatura, no 

entanto serão validos considerando o registro no sistema; 

2º Cópia do laudo e/ou disponibilizado por acesso digital contendo resultado de exame com 

nome do paciente, médico solicitante, data de realização do exame, descrição do exame, 

assinatura e carimbo do médico responsável por laudar o exame; 

3º Listagem de presença assinada pelo paciente e/ou responsável; 

4º A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório ao 

Contratante constando nome paciente atendido, tipo de exame realizado e valor 

correspondente, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo 

Contratante; 

5º Não será permitido qualquer tipo de rasura na documentação apresentada, estando 

sujeitos a glosas; 

6º Se houver ocorrências no faturamento, o credenciado será notificado (via e-mail) e o 
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mesmo deverá responder (via e-mail) os questionamentos sinalizados no referido 

faturamento; 

7º Emitir as certidões Negativas vigentes (Municipal, Estadual, Federal, Trabalhistas e FGTS 

atualizadas) a serem apresentadas juntamente a nota fiscal; 

8º Emitir Nota Fiscal após autorização/solicitação da contratante via e-mail dentro do 

período vigente do faturamento;  

2.19. Seguir as normas e notas técnicas estabelecidas pela SEMSA/Nova Lima; 

2.20. Atender o quantitativo informado no PLANO OPERATIVO, considerando os critérios 

de encaminhamento previstos no período de 12 meses e/ou conforme a vigência do 

presente credenciamento; podendo o quantitativo variar de acordo com a demanda, entre 

outros fatores; 

2.21. Em caso de intercorrências que impeçam o agendamento e/ou de atender pacientes 

agendados comunicar imediatamente e formalmente, ao setor responsável pelos 

agendamentos, com as respectivas propostas de solução, visando a não interrupção da 

assistência, ficará ainda a responsabilidade da credenciada o aviso aos pacientes; 

2.22. Em casos de equipamentos com defeito e/ou que necessitem de interrupção 

temporária de utilização para manutenção e/ou substituição, bem como, ausência 

temporária de profissionais ou redução de insumos; o atendimento deverá ser compensado 

com agendas extras a posteriori no menor prazo, sem prejuízos ao usuário. 

2.23. A Contratada deve responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos e mobiliários necessários para a execução dos serviços assistenciais de saúde 

previstos neste credenciamento; de forma a não comprometer o atendimento ao usuário; 

2.24. A contratada sempre que necessário deverá realizar reparos, correções, remoções, 

reconstruções ou substituições, imediatamente, às suas expensas, na totalidade ou em 

parte, para os serviços em que forem verificados e constatados vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das 

penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

2.25. As eventuais mudanças de Diretor Técnico e Contrato Social do estabelecimento, 

mudança de endereço, deverão ser comunicados formalmente à CONTRATANTE, que 

analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados, podendo a mesma rever as 
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condições deste Instrumento e até mesmo rescindi-lo; 

2.26. Contribuir para investigação de eventuais denúncias de cobrança indevida feita aos 

usuários ou seus representantes, por qualquer ação ou serviço de saúde credenciado; 

2.27. Ressarcir todos os prejuízos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a 

prestação do serviço contratado, conforme objeto do presente Edital; 

2.28. Manter durante a execução do TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO, todas as condições de HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO exigidas para 

contratação com a Prefeitura Municipal de Nova Lima/Secretaria municipal de Saúde, em 

conformidade com a Lei Federal nº Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993; 

2.29. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

contratante, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados; 

2.30. Sempre que ocorrer alguma reclamação, desde que justificada formalmente por 

profissional médico da rede SUS, acerca de resultado que constate laudo inconclusivo, 

gerando dúvidas, refazer os exames sem ônus ao erário e/ou paciente;  

2.31. Garantir a acessibilidade e segurança aos portadores de deficiência conforme 

legislação vigente; 

2.32. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de 

responsabilidade ou subcontratação;  

2.33. Nos casos em que a credenciada possuir filiais que disponibilizem a respectiva 

prestação de serviços; essas poderão realizar os procedimentos credenciados desde que 

estejam aptas à prestação de serviços, constatada após realização visita técnica realizada 

pela equipe designada com emissão do RELATÓRIO DE VISITA E PARECER TÉCNICO, 

conforme item 7 deste Termo de Referência Critérios de Avaliação o Credenciamento. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

3.1. Regular as solicitações dos exames eletivos de média e alta complexidade que fazem 

parte deste edital e orientar a credenciada quanto à execução e fluxos dos serviços; 

3.2. Realizar, através da Secretaria de Saúde de Nova Lima – Departamento de Controle, 

Avaliação Regulação, o agendamento dos exames do sistema informatizado do Município 

e/ou através de e-mail, não sendo permitido a marcação pelo próprio usuário no serviço 
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credenciado, sendo o critério de encaminhamento estabelecido conforme a ordem de 

classificação de prioridade;  

3.3. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Nova Lima/SEMSA o direito de sempre que 

necessário MODIFICAR o quantitativo dos procedimentos, considerando a necessidade, o 

período de vigência do credenciamento e /ou disponibilidade financeira. 

3.4. Informar os nomes dos profissionais designados para a Regulação Médica dos 

procedimentos e as referências técnicas responsáveis pelo agendamento; 

3.5. Preparar os expedientes necessários para o envio de Notas Fiscais ao Departamento 

Financeiro, setor responsável para pagamento dos serviços prestados; como a revisão 

técnica administrativa da produção apresentada conforme fluxo padronizado, solicitação ao 

prestador das certidões e Nota Fiscal correspondente;  

3.6. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Nova Lima/SEMSA o direito de realizar visitas 

técnicas ao serviço credenciado de acordo com a necessidade; 

3.7. Realizar notificação à contratada, fixando prazo para correção das irregularidades 

identificadas no processo de revisão administrativa do faturamento e/ou inconformidades 

identificadas em visitas realizadas a Instituição; 

3.8. Realizar pagamento dos serviços efetivamente prestados após a revisão     administrativa 

do faturamento enviado, de acordo com os valores constantes na tabela de preços, que faz 

parte deste Termo de Referência;  

3.9. Fiscalizar o cumprimento das disposições deste instrumento e a prestação dos serviços, 

bem como esclarecer eventuais dúvidas; 

3.10. Fornecer as autorizações para execução dos serviços; 

3.11. Ter Comissão de Avaliação, Acompanhamento e monitoramento de Contratos, para 

realização de visitas periódicas, fiscalização dos serviços prestados pela credenciada, 

avaliação de processos em caso de denúncias e/ou reclamações; A presente Comissão 

deverá ser composta pelos seguintes representantes, conforme descrito a seguir: 01(um) 

membro da Gestão da SEMSA; 02 (um) Enfermeiro; 01( um) médico Regulador; 01 (um) 

representante do Conselho Municipal de Saúde; (*caso o Município já tenha Comissão criada 

para esta finalidade,  a mesma poderá ser utilizada para monitoramento do presente 

credenciamento; 
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3.12. Promover através da Comissão de acompanhamento, a fiscalização da prestação dos 

serviços, com vistas ao perfeito cumprimento, mediante realização de visitas periódicas ao 

serviço credenciado, avaliação dos serviços prestados, qualidade da assistência, será 

responsável ainda pela avaliação de processos em caso de denúncias e/ou reclamações e 

possíveis processos referente a descredenciamento;  

 

4. DA VIGÊNCIA  

4.1. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 01 (um) ano, contados da data 

de sua assinatura, podendo o credenciado descredenciar a qualquer momento, desde que 

avisado com antecedência prévia de 30 (trinta) dias. 

 

5. DO REAJUSTE 

5.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2002, o valor deste Credenciamento 

poderá ser reajustado, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar 

da data de publicação ou do último reajuste, tendo como base a variação de IGP-M ou outro 

índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

5.2. Igualmente, informamos que concordamos com todas as condições estipuladas no 

edital. 

 

Local, data 

(carimbo e assinatura do representante legal da empresa credenciada) 
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ANEXO III 

PROCESSO Nº 0511/22 CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 

INEXIGIBILIDADE N.º 069/2022 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra infantil, ou 

a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de outubro de 1999.  

Esta declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme exigências do presente 

instrumento convocatório (edital). 

 

Local e data 

Assinatura 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


