
   CREDENCIAMENTO 002/2009 
 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, na qualidade de gestora do 
Sistema Único de Saúde – SUS, através da Comissão Especial de Contratualização – CEC, 
criada através da Portaria nº. 024/2009, torna público que, durante o período compreendido 
entre 19/10/2009 a 18/11/2009, estará recebendo requerimentos e documentos para proceder ao 
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para a prestação dos SERVIÇOS DE SAÚDE, com 
base nas necessidades complementares da rede publica e nos preços fixados pela Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS; aos usuários do 
SUS, autorizado no processo n.º 1261/2009 e de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e anexos.  
 
1. REGÊNCIA LEGAL  
 
1.1 Os procedimentos do presente credenciamento serão regidos pela Lei 8.666/93 na sua atual 
redação, Leis nº. 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal 0803/2007, Portaria nº. 225 de 26/03/1999 e demais legislação pertinente, aplicando-se, 
no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado. 
 

 
2. OBJETO 
  
2.1 Constitui objeto do presente credenciamento a  Contratação de Pessoa Jurídica para a 
Prestação de Serviços de Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS na área 
Hospitalar de Urgência/Emergência – 24 horas incluindo sábados, domingos e feriados, 
Cirurgias Eletivas, Serviços Médicos Ambulatoriais Especializados; Serviços Auxiliares de 
Diagnose e Terapia (SADT) nas diversas especialidades, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma complementar às atividades da rede pública, em 
todos os procedimentos relacionadas no Anexo I deste edital, segundo critérios, termos e 
condições estabelecidos neste edital e nos seus anexos. 

 
3. ENDEREÇO DO CREDENCIAMENTO  
 
3.1 Os interessados poderão apresentar os envelopes contendo os documentos necessários ao 
credenciamento, durante o período compreendido entre 19/10/2009 a 18/11/2009, na Secretaria 
de Saúde, situada à Avenida Francisco Drumond, S/N Prédio Vermelho, Centro Administrativo, 
Camaçari, no horário das 08:00 às 14:00 horas.  
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Somente serão admitidas a participar deste credenciamento as pessoas jurídicas sediadas no 
território do Município de Camacari, que tenham como objeto social os serviços previstos neste 
edital e que comprovem regularidade jurídica e fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica, 
capacidade operacional; disponham de ambulatorial própria; apresentem todos os documentos 
exigidos neste edital e aceitem as exigências estabelecidas nas normas do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 
 
4.2. A inscrição no procedimento de credenciamento implica na manifestação do interesse em 
participar do processo de credenciamento junto ao Município e na aceitação e submissão a todas 
as normas e condições estabelecidas no Regulamento, neste Edital e seus anexos.  
 
4.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  
 

a) Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também 
ocupem cargo de direção ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS, seja na 
esfera Federal, Estadual ou Municipal (art. 26, § 4º da Lei Federal nº 8.080/90); 
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b) Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também 
sejam servidores ou dirigentes do órgão responsável pelo presente credenciamento (art. 9º, inciso 
III da Lei nº 8.666/93); 
 

c) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública. 
 

d) Pessoas jurídicas que se encontrem suspensas temporária de credenciamento no SUS 
ou que tenham sido descredenciadas do SUS em decorrência de cometimento de infrações. 
 

e) Estejam sob processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e/ 
ou da sociedade empresarial, dissoluções ou liquidações.  

 
f) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 8.666/93.  

 
 
4.4.Não serão credenciadas: 
 

a) Pessoas físicas; 
 

b) Pessoas jurídicas que estejam sob regime de falência ou concordata, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação; 
 

c) Pessoas jurídicas que deixem de apresentar documentação ou informação previstas 
neste edital ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste edital; bem 
como as que não tenham a unidade de saúde aprovada pela vistoria técnica. 
 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO 
 
5.1 As despesas com as contratações decorrentes do credenciamento previstos neste edital 
correrão à conta dos recursos do orçamento do Ministério da Saúde, nos seguintes Programas de 
Trabalho: 
 

- ___________________ – Atendimento Ambulatorial e Emergencial em regime de Gestão 
Plena do Sistema Único de Saúde – SUS; 
- ___________________ – Atendimento Ambulatorial e Emergencial prestado pela Rede 
Cadastrada no Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
5.2 Os recursos orçamentários previstos no item anterior serão transferidos pelo Fundo Nacional 
de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde para o seguinte Programa de Trabalho: 
 

- Fonte de Recurso: 20 e 25 
- Atividade: 6066 
- Elemento de Despesa: 3390.39 
- Unidade Gestora: 43 

 
5.3 O pagamento aos contratados, pelos serviços efetivamente prestados ao Sistema Único de 
Saúde, será efetuado pelo Município de Camacari/SESAU, por intermédio do Fundo Municipal de 
Saúde, com os recursos repassados mensalmente pelo Ministério da Saúde. 
 
5.4 O pagamento ao contratado somente será efetuado após a apresentação do documento 
comprobatório do serviço prestado e será realizado mediante depósito em conta bancária, que 
deverá ser repassado às prestadoras até o 20º dia útil do mês subseqüente à emissão da nota 
fiscal. 
 
5.5 A SESAU pagará, mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente prestados, os 
valores unitários de cada procedimento fixados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, em vigor, editada pelo Ministério da Saúde.  
 
5.6 Os valores estipulados nas Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais do SUS serão revistos na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes 
concedidos pelo Ministério da Saúde, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.080/90 e da Lei nº 8.666/93.  
 



5.7 A revisão da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais do SUS independerá de Termo Aditivo, sendo necessário, nos termos do § 8°, do art. 
65, da Lei 8.666/93, ser elaborado um apostilamento, anotação no processo a origem e 
autorização da revisão dos valores, com a data da publicação do D.O.U. 
 
5.8 Serão considerados os valores constantes na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 

 
6. REPRESENTAÇÃO  
 
6.1 O proponente deverá se apresentar através de representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento de credenciamento, venha a 
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  
 
6.2 A representação far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente. Em sendo sócio, proprietário dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original para 
reconhecimento do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

 
6.3 Cada representante poderá representar apenas uma proponente.  
 
7. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 Os pedidos de credenciamento serão analisados pela Comissão Especial de 
Contratualização, da Secretaria da Saúde, em conformidade com os parâmetros e requisitos 
estabelecidos neste edital. 
 
7.2 O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao atendimento às exigências 
previstas neste edital e nos seus anexos. 
 
7.3 Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos previstos neste edital 
e nos seus anexos. 
 
7.4 Os serviços pleiteados para credenciamento deverão ser compatíveis com o objeto social da 
pessoa jurídica, o registro no Conselho profissional competente, a experiência e a capacidade 
instalada do interessado. 
 
7.5 A Comissão Especial de Contratualização poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade 
das informações prestadas por atestados, certidões e declarações; a autenticidade dos 
documentos apresentados; bem como solicitar outros documentos que julgar necessários para a 
avaliação dos documentos apresentados. 
 
7.6 A Comissão Especial de Contratualização se reserva o direito de indeferir o pedido de 
credenciamento da pessoa jurídica que deixar de apresentar documentação ou informação 
exigida neste edital ou apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste edital; 
bem como do interessado que não tenha a unidade de saúde aprovada pela vistoria técnica da 
Secretaria de Saúde. 
 
7.7 O resultado final do processo de credenciamento, contendo a relação de todas as pessoas 
jurídicas que obtiveram o deferimento do pedido será publicado no Diário Oficial do Município. 
 
7.8 Da decisão de indeferimento do credenciamento, proferida pela Comissão Especial de 
Contratualização, caberá recurso dirigido a Secretaria de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da publicação no Diário Oficial do Município da relação das pessoas jurídicas que 
obtiveram o deferimento do pedido de credenciamento (art. 109, inciso I da Lei nº 8.666/93). 
 
7.9 Transcorrido o prazo referido no item anterior sem que tenham sido apresentados recursos, 
ou depois de julgados estes, será publicada no Diário Oficial do Município a confirmação da 
relação das pessoas jurídicas credenciadas, acrescida dos nomes das que tiveram o seu recurso 
deferido, e a homologação do credenciamento. 



 
7.10 Compete a Secretaria da Saúde, homologar o credenciamento. 
 
7.11 O credenciamento não implica no direito à contratação, a qual dar-se-á ao exclusivo critério 
da Secretaria da Saúde, de acordo com as necessidades do SUS, as metas planejadas e 
programadas pela Secretaria da Saúde e a disponibilidade financeira e orçamentária.  
 
7.12 O Município de Camaçari, por intermédio da SESAU, não se obriga a contratar todos os 
serviços ofertados pelo credenciado, reservando-se o direito de contratar os procedimentos 
necessários e na quantidade adequada à demanda estimada de acordo com os parâmetros 
definidos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e pela 
Secretaria Municipal de Saúde e com a disponibilidade financeira e orçamentária. 
 
8. DOCUMENTAÇÃO  
 
8.1 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em original, inclusive 
publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou por qualquer processo de cópia, devidamente 
autenticada por tabelião ou pela CEC à vista dos originais.  

 
8.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores;  
 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício;  
 
 

8.3 REGULARIDADE FISCAL  
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  
c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS).  
d) Certidão Negativa ou positiva de ônus com o Município do Salvador, conforme seja     
crédito vincendo ou vencido.  
 

8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

a) comprovação de registro da entidade no Conselho Regional da respectiva categoria 
profissional cujo credenciamento é pleiteado, acompanhada da certidão de regularidade 
funcional do estabelecimento junto ao Conselho; 
 
b) comprovação, com a documentação legal pertinente, do registro do responsável técnico do 
interessado no Conselho profissional regional competente; 
 
c) Comprovação de experiência anterior através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) qual(is) a proponente esteja prestando ou 
prestou serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em característica, quantidade e 
prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento. O(s) atestado(s) 
deverá(ão) conter o registro da Entidade Profissional competente (Conselho Regional de 
Medicina – CRM).  

d) Alvará de Funcionamento da licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária.  

d.1) Caso o documento exigido nesta alínea não indique a sua validade, considerar-se-á o 
prazo de 12 (doze) meses, contados da sua emissão. 

e) Comprovação de que a proponente possui, em seu quadro permanente, profissional de 
nível superior, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução dos serviços;  

 



e.1) A comprovação do vínculo de que trata a alínea anterior poderá se dar através de 
cópia do contrato de trabalho ou do documento Relação de Empregados do Arquivo – 
GFIP.  
 

f) Certificado de Curso de Especialização do pessoal técnico, expedido por instituição 
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC.  
 
g) indicação das instalações e do aparelhamento (indicando quantidades, marcas, modelos e 
capacidade de produção) dos equipamentos disponíveis.  
 
h) Relação do pessoal de nível técnico e superior informando a carga horária semanal e 
escala de plantão para os plantonistas, adequados para a realização do objeto do 
credenciamento, bem como a certificação da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
i) Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – FCES, completa, devidamente 
preenchida, digitada e acompanhada da respectiva mídia magnética; 

 
8.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a 
sessão de abertura da licitação.  
 
      b) Declaração assinada pelo representante legal da proponente, devidamente identificado, de 
cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
 
 
9. DA VISTORIA TECNICA 
 
9.1 A Comissão Especial de Contratualização realizará inspeção “in loco” no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a análise da documentação exigida e somente serão inspecionadas as 
empresas e/ou Instituições que foram consideradas habilitadas e qualificadas. 
 
9.2 A Comissão Especial de Contratualização utilizará instrumentos e metodologia baseados nos 
critérios e padrões de conformidade da segurança do trabalhador, preservação da saúde pública, 
na qualidade do meio ambiente e dos serviços de saúde segundo o PNASS - Programa Nacional 
de Avaliação de Serviço de Saúde, na legislação em vigor e nas Normas e orientações emanadas 
pelo Ministério da Saúde considerando-se o programa de Humanização do SUS. Esta avaliação 
poderá ser repetida a qualquer momento durante a vigência do contrato, utilizando-se os 
seguintes instrumentos: 
 
    a) Relatório sobre padrões de conformidade em relação à capacitação técnica, gestão da 
atenção à saúde e gestão organizacional; 
 
    b) Relatório sobre a Infra-estrutura Física Funciona (análise das instalações e espaços 
reservados à realização dos procedimentos, fluxos, sala de espera e ambientes mínimos 
conforme critérios estabelecidos pela ANVISA/MS); 
 
   c) Relatório sobre a qualidade, situação e resolutividade dos Equipamentos; 
 
   d) Relatório sobre o atendimento ao usuário SUS (agilidade no atendimento, igualdade de 
tratamento entre usuários do SUS, planos de saúde ou particulares, acolhimento e humanização, 
ambiência e expectativas em relação ao serviço). 
 
9.3 Os itens dos relatórios de inspeções foram classificados em: 
 
   a) Imprescindível (I): São itens exigidos em normas e o não cumprimento destes acarreta riscos 
imediatos à saúde; 
 
   b) Necessário (N): São os itens exigidos em normas, e o não cumprimento acarreta riscos, 
porém mediatos, uma vez que não cumprido pelo serviço é definido prazo para adequação; 
 



   c) Recomendável (R): São itens não descritos em normas, porém determinam um diferencial de 
qualidade no serviço prestado; 
 
   d) Informativo (INF): São itens utilizados na descrição da caracterização da unidade. 
 
9.4 Com os critérios selecionados serão estabelecidas as seguintes conclusões: 
 
  a) As entidades e/ou instituições que não obtiverem “Sim” na totalidade dos itens considerados  
Imprescindível não estão aptos a atender os serviços propostos; 
 
  b) Os itens reconhecidos como Necessário constituirão 70% da avaliação, com distribuição 
uniforme; 
 
  c) Os itens reconhecidos como Recomendável constituirão 30% da avaliação, com distribuição 
uniforme; 
 
  e) Os itens serão avaliados de acordo com o tipo de procedimentos de saúde oferecidos pelas 
empresas e/ ou Instituições que estão participando do referido Chamamento; 
 
   f) O conceito final da Entidade e/ou Instituições será a média obtida nos dados dos relatórios de 
inspeção “in loco”.Este conceito orientará a emissão do parecer final da Comissão em APTO e 
Não APTO. 
 
9.5 A Comissão Especial de Contratualização utilizara a tabela de resultados abaixo para concluir 
o relatório final do proponente: 
 
CONCEITOS % OBTIDOS NO ROTEIRO DE 

INSPEÇÃO 
PARECER FINAL 

ÓTIMO 100.00 – 90,0% APTO 
BOM 89,9 – 70,0% APTO 
REGULAR 69,9- 50,0% APTO 
PRECÁRIO 49,9 e menos NÃO APTO 
 
9.6 Os critérios classificatórios a serem utilizados pela Comissão Especial de Contratualização 
acima estabelecidos determinam que somente será considerado habilitado e qualificado para 
contratualização as empresas e/ou Instituições que obtiverem no roteiro de inspeção pontuação 
acima de 49,9% (quarenta e nove virgula nove por cento). 

 
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

10.1 O resultado do julgamento da documentação será divulgado pela CEC, através de 
publicação no Diário Oficial do Município, após o que, homologado o parecer, será adjudicado o 
objeto do credenciamento pelo Secretário Municipal da Saúde.  

11. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
11.1 Homologado o credenciamento pela autoridade competente, a Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari, poderá firmar contrato específico com os credenciados, na forma deste 
Edital e Anexos, visando a execução do objeto deste ato convocatório.  
 
11.2 O(s) credenciado(s) terá(ão) o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 
assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo credenciado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito 
pela CEC.  
 
11.3 O prazo de vigência do credenciamento e do contrato será 24 (vinte e quatro) meses, 
podendo ser renovado, a critério da contratante e concordância da contratada, se mantidas as 
condições originárias da contratação, por iguais e sucessivos períodos, se atendidos os 
interesses das partes, na forma prevista no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.  
 
11.4 No ato da contratação, o credenciado deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em 
nome da empresa.  
 



11.5 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, com 
vistas a atender a superveniência do interesse público.  
 
11.6 As demais disposições estão previstas na minuta do contrato deste Edital, do qual é parte 
integrante, independentemente de transcrição.  
 
12. DAS PENALIDADES 
 
12.1 Nenhum pagamento isentará a CREDENCIADA das suas responsabilidades contratuais, as 
quais prevalecerão até a vigência da garantia prevista na Legislação; 
 
12.2 A CREDENCIADA ficará sujeito, em caso de inadimplemento de suas obrigações 
contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 
 
13. DAS SANÇÕES 
 
13.1 À CREDENCIADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, 
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.  
 

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Camaçari, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos.  
 
b) não retirar a nota de empenho ou não assinar o Contrato, quando convocada dentro do 
prazo de vigência do referido Contrato; 
 
c) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
 
d) apresentar documentação falsa; 
 
e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
f) não mantiver a proposta; 
  
g) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) cometer fraude fiscal. 
 

13.2 A CREDENCIADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e 
criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, após prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional: 
 

13.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas infrações leves; 

13.2.2 suspensão temporária do credenciamento, por prazo não superior a 02 (dois) meses, 
aplicada sob justificativa da Comissão de Controle e Avaliação; cancelamento do 
credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias da comunicação por escrito, devidamente 
fundamentada.  

13.3 No caso de prática de conduta considerada grave, aplica-se a penalidade de suspensão pelo 
período necessário à sua apuração, levando-se em consideração também o código de ética da 
categoria, facultada a defesa no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência do ocorrido.  

13.4 Ocorrerá ainda o descredenciamento, no caso de reincidência no descumprimento de 
quaisquer das condições elencadas no presente RGC - Regulamento Geral do Sistema de 



Credenciamento, no Contrato de Credenciamento, ou ainda, por atos que caracterizem má-fé em 
relação ao Município, assegurados a ampla defesa e o contraditório.  

13.5 Poderá ser descredenciada a entidade que, de qualquer forma, fizer uso de falsa declaração, 
simulação de endereços, descumprimento dos horários de atendimento previamente 
credenciados, adulteração de documentos exigidos para inscrição ou serviços credenciados 
perante o Município ou assinar e receber pelos procedimentos realizados por profissionais não 
credenciados, independentemente do ressarcimento dos prejuízos a que der causa. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 O presente credenciamento não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado publicado no Diário Oficial do Município, para conhecimento dos 
participantes do credenciamento.  

14.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, e se já tiver 
sido credenciado, a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

14.3 Poderão ser admitidos erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse 
público.  

14.4 É facultado a CEC, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

14.5 Os proponentes instados a prestar esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela CEC, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

14.6 Serão contratados apenas os procedimentos de saúde, conforme consta no Anexo I  descrito 
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
aprovada pela portaria do MS nº. 2848 06/11/2007 – DOU nº. 214 07/11/2007 secção 01 
atualizada pela Portaria GM/MS nº 3922 em 24/12/2008  e outras atualizações determinadas pelo 
Ministério da Saúde no período que vigorar o contrato. 
14.7 A contratação dos serviços dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde se dará 
nos termos da minuta do Contrato (Anexo 5), conforme a capacidade instalada, os serviços 
oferecidos e avaliados pela Comissão Especial de Contratualização ,  a necessidade da 
Secretaria de Saúde do município e  a disponibilidade financeira e orçamentária.. 
14.8 Poderão ser contratadas as Instituições credenciadas dentro do limite de serviços regulados 
pela SESAU e na conformidade do teto físico e financeiro do prestador, na seguinte ordem de 
prioridades: primeiramente as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos e em seguida as 
demais instituições privadas. 
14.9 A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas quantidade 
viável para atender a demanda do Município de Camaçari e municípios pactuados. 
14.10 Os prestadores de serviços contratualizados terão um prazo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura do Contrato para afixar placa em local visível, de sua condição de entidade integrante 
do SUS, conforme padronização do Ministério da Saúde (Anexo 10), informando a gratuidade dos 
serviços prestados nessa condição ou qualquer outro de interesse da Secretaria de Saúde do 
Município. 
14.11 A SESAU poderá a qualquer tempo, antes de firmar o contrato, descredenciar o 
interessado, sem que a este caiba o direito de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a 
comprovar a existência de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira, 
comprometa sua capacidade técnica ou administrativa, ou, ainda, que reduza sua capacidade de 
prestação de serviço. 
14.12 A participação no presente processo implica o conhecimento e submissão a todas as 
condições previstas neste edital e nos seus Anexos.  
14.13 Os casos omissos serão decididos através do parecer da Comissão Especial de 
Contratualização e homologados pela Secretária de Saúde. 
14.14 A SESAU, em não conseguindo suprir suas necessidades em decorrência desse 
credenciamento, poderá, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos credenciamentos, 
através da divulgação de um novo regulamento. 

  



14.15 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta.  

14.16 As decisões referentes a este processo de chamamento público poderão ser comunicadas 
aos proponentes por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município.  

14.17 São de responsabilidade exclusiva da proponente as informações relativas a endereço, 
telefone e fax, bem como a respectiva modificação no curso do credenciamento ou de sua 
contratação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação.  

14.18 O cadastramento não implicará na contratação de serviços.  

14.19 A participação do proponente neste credenciamento implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital.  

14.20 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento 
de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja.  

15. ANEXOS DO EDITAL  

15.1 Fazem parte integrante deste Edital:  

- Anexo I Descrição dos Serviços Contratados;  
- Anexo II Propostas de serviços  
- Anexo III Dados para assinatura do contrato;  
- Anexo IV Minuta do Contrato;  
- Anexo V Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da CF;  
- Anexo VI Ficha de Representação no Credenciamento 
- Anexo VII Modelo Placa Identificação SUS  
 
 
 
Camaçari, 09 de outubro de 2009. 
 
 
Camilo Pinto Farias Lima e Silva 
Secretário de Saúde Interino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2009 
 

ANEXO I  
DESCRIÇÂO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
DOS SERVIÇOS HOSPITALARES ELETIVOS 
I. Os serviços hospitalares eletivos compreendem aqueles procedimentos que podem ser 
programados com antecedência para sua realização de acordo com a capacidade instalada do 
CONTRATADO. 
 
II. Os serviços hospitalares eletivos ora contratados encontram-se discriminados na Ficha de 
Programação Orçamentária (FPO) em anexo, que integra este instrumento, para todos os efeitos 
legais. 
 
III. A capacidade instalada da clínica, o número de leitos oferecidos e a complexidade dos 
procedimentos devem estar adequados a legislação vigente. 
 
IV. O CONTRATADO deverá garantir assistencial integral (técnico-profissional e hospitalar) ao 
paciente internado sob sua responsabilidade, incluindo: alimentação, serviços de enfermagem, 
serviços gerais, recursos de apoio diagnóstico (serviços laboratoriais, raios-X, eletrocardiograma) 
e terapêutico (medicamentos receitados, materiais médico-hospitalares utilizados, sangue e 
hemoderivados) e remoção quando se fizer necessário. 
 
V. A contar da data de assinatura deste Contrato, os serviços Hospitalares Eletivos somente 
serão efetuados pela CONTRATADA mediante a apresentação de AIH e laudo médico aprovado 
por profissional médico da Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados 
segundo normas expedidas pela CONTRATANTE. 
 
VI. Em internações de crianças, adolescentes e pessoas com mais de 60 anos, será assegurada 
a presença de acompanhante, em tempo integral, conforme estabelecido nos estatutos da 
Criança e Adolescente, Lei nº. 8.069/1990 e Estatuto do Idoso, Lei nº. 10.641/2003. 
 
DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
I. Os serviços hospitalares de “urgência” compreendem a ocorrência imprevista de agravo à 
saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. 
 
II. Os serviços hospitalares de “emergência” compreendem as situações onde há constatação 

médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento 

intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.  

III. Os serviços hospitalares de urgência/emergência ora contratados encontram-se 

discriminados na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) em anexo, que integra este 

instrumento, para todos os efeitos legais. 

IV. A capacidade instalada da clínica, o número de leitos oferecidos e a complexidade dos 

procedimentos devem estar adequados a legislação vigente. 

V. O CONTRATADO deverá garantir assistencial integral (técnico-profissional e hospitalar) ao 
paciente internado sob sua responsabilidade, incluindo: alimentação, serviços de enfermagem, 
serviços gerais, recursos de apoio diagnóstico (serviços laboratoriais, raios-X, eletrocardiograma) 
e terapêutico (medicamentos receitados, materiais médico-hospitalares utilizados, sangue e 
hemoderivados) e remoção quando se fizer necessário. 
 
V. Para as internações de Urgência/Emergência, a CONTRATADA terá um prazo de 48 horas 
úteis após a internação, para proceder ao encaminhamento do laudo médico de solicitação da 
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Autorização de Internação Hospitalar - AIH da Central de Marcação de Consultas e 
Procedimentos Especializados do Município, para que seja submetida à análise e, uma vez 
autorizada, também terá prazo de 48 horas para emissão da AIH. 
 
VI. Em internações de crianças, adolescentes e pessoas com mais de 60 anos, será assegurada 
a presença de acompanhante, em tempo integral, conforme estabelecido nos estatutos da 
Criança e Adolescente, Lei nº. 8.069/1990 e Estatuto do Idoso, Lei nº. 10.641/2003. 
 

DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS E SERVIÇOS DE DIAGNOSE E 
TERAPIA – SADT: 
I. Os Serviços Especializados compreendem aos serviços de saúde que visam atender aos 
principais problemas e agravos de saúde da população cuja complexidade da assistência na 
prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de 
recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento especializado; 
 
II. Os Serviços de Diagnose e Terapia – SADT compreendem: serviços laboratoriais (detalhados 
abaixo) e de anatomopatologia; serviços de imagem; fisioterapia; hemoterapia; 
 
III. Os serviços Ambulatoriais Especializados e Serviços de Diagnose e Terapia - SADT ora 
contratados encontram-se discriminados na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) em 
anexo, que integra este instrumento, para todos os efeitos legais. 
 
IV. Executar conforme a melhor técnica, os serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, 
obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas; 
 
V. A contar da data de assinatura deste Contrato, os serviços especializados e SADT do 
CONTRATADO estarão à disposição na Central de Marcação de Consultas e Procedimentos 
Especializados da CONTRATANTE. 
 
VI. Os encaminhamentos para a realização dos serviços especializados e SADT, serão 
realizados pela rede de serviços municipal de saúde, após autorização da Central de Marcação 
de Consultas e Procedimentos Especializados, Unidades de Saúde autorizadoras e Departamento 
de Atenção Básica, segundo normas expedidas pelo CONTRATANTE. 
 
VII. Os laudos dos resultados de exames devem: 
a) ser entregues ao paciente acompanhados de fotos e/ou filme, obedecendo a protocolos de 
entrega com assinatura de recebimento dos pacientes ou responsáveis conforme legislação em 
vigor; 
b) o prazo para entrega dos laudos, deverá respeitar o limite máximo de cinco dias a contar da 
data da sua realização, considerando que os casos de urgência e emergência terão prioridade. 

 

DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS 
I. Os serviços laboratoriais compreendem: Coleta, recepção, transporte, conservação, 
armazenamento de amostras biológicas e execução dos procedimentos laboratoriais previstos na 
Ficha de Programação Orçamentária do CONTRATADO. 
 
II. Os serviços laboratoriais ora contratados encontram-se discriminado na Programação 
Orçamentária (FPO) em anexo, que integra este instrumento, para todos os efeitos legais. 
 
III. A contar da data de assinatura deste Contrato, os serviços laboratoriais do CONTRATADO 
estarão à disposição na Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados da 
CONTRATANTE. 
 
IV. Os encaminhamentos para a realização dos exames laboratoriais, inclusive os exames 
anatomopatológicos e citopatológicos, serão realizados pela rede de serviços municipal de saúde, 
após autorização da Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados do 
Município, Unidades de Saúde autorizadoras e Departamento de Atenção Básica, segundo 
normas expedidas pelo CONTRATANTE. 
 



V. O atendimento dos usuários do SUS se dará preferencialmente nos postos de coleta 
existentes nas Unidades de Saúde da rede municipal. 
 
VI. O CONTRATANTE estabelecerá normas para definir o fluxo de atendimento, sua 
comprovação, a realização de exames subseqüentes, o local de revisão das contas ambulatoriais 
e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o CONTRATADO e a satisfação 
do usuário do SUS/ Camaçari. 
 
VII. A distribuição dos serviços entre os laboratórios contratualizados dar-se-á por áreas de 
referencia, com base no perfil geográfico e na situação epidemiológica da população, e de acordo 
com as necessidades e interesse da Secretaria de Saúde. 
 
VIII. Executar todos os exames inclusive os anatomopatológicos e citopatológicos obedecendo 
todas as normas, orientações do Ministério da Saúde e os protocolos municipais.  
 
IX. Fornecer todos os insumos necessários à coleta de material biológico e EPI’s, respeitando as 
normas de biossegurança. 
 
X. Coletar, recolher e transportar as amostras biológicas das Unidades de Saúde do município 
na sede e/ou na orla obedecendo às orientações emanadas por esta Secretaria e pela legislação 
em vigor. 
 
XI. Os resultados dos exames devem; 
 
a) ser entregues ao paciente e/ou nas Unidades de Saúde nas quais as amostras foram colhidas, 
conforme a normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde; 
 
b) o prazo para entrega de resultados, a contar da data da coleta, deverá respeitar o limite 
máximo de CINCO dias para os exames considerados de Atenção Básica e SETE dias para os 
considerados de média complexidade; 
 
c) obedecer a protocolos de entrega com assinatura de recebimento dos pacientes ou 
responsáveis conforme legislação em vigor. 

 
AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES ELETIVOS E DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA  
 

TÓPICOS A SEREM CONSIDERADOS 
 

01 Presença de recursos humanos qualificados e habilitados para o desempenho das 
funções “24 horas”. 

02 Capacidade instalada para os serviços oferecidos (estrutura física, equipamentos, 
recursos humanos, medicamentos) 

03 Agilidade e Resolutividade dos serviços oferecidos (organização dos serviços e 
informatização)  

04 Humanização do Atendimento ( sala de espera, climatização,fluxos de atendimento, 
profissionais capacitados) 

05 Condições de conservação e Segurança de todo o ambiente inclusive nas áreas 
técnicas. 

06 Transporte, conservação, armazenamento e descarte do material biológico (Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Saúde). 

07 Existência de Comissão de Revisão de Prontuários, formalmente constituída com 
registro das reuniões periódicas em Ata. 

08 Existência de protocolos de urgência e emergência na prática diária. 
09 Existência de gerenciamento do tempo de permanência do paciente na Unidade de 

Atendimento imediato 
10 Existência de serviços de apoio diagnóstico: Eletrocardiografia, radiologia, análises 

clínicas. 
11 Existência e controle dos medicamentos destinados ao atendimento imediato, inclusive 

os medicamentos de controle especial conforme legislação em vigor. 
12 Serviços terceirizados: apresentação dos contratos atualizados 
13 Existência de programa de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH implantada) 



14 Registro de Controle de desinfecção e esterilização 
15 Utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de 

Proteção Coletiva) 
16 Processamento de roupas (trocas diárias, substituição de compressas e campos, 

procedimentos e rotinas, fluxos de recolhimento, distribuição das roupas usadas e 
limpas).  

18 Disponibilidade de enfermeiro durante o período de funcionamento dos serviços. (RES. 
COFEN 146/1992) 

19 Existência de sistema centralizado e dutado de gases medicinais (RDC 050 /2002 da 
ANVISA) 

20 Fornecimento de alimentação conforme orientação da Resolução – RDC nº 216, de 15 
de setembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação. 

21 Nº de leitos: observação e de internação clínica e/ou cirúrgica 
22 Arquivo e prontuários médicos organizado 
 
OBS: o detalhamento de cada tópico obedecerá à legislação em vigor, Portarias e Normas 
recomendadas pelo Ministério da Saúde/SESAB e legislação Municipal. 

AVALIAÇÃO TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
Tópicos a serem considerados 

 
 
01 

Presença de Recursos Humanos qualificados e habilitados para o desempenho 
das funções durante o horário de funcionamento do laboratório. 

02 Capacidade instalada do laboratório (Infra-estrutura, equipamentos 
automatizados, quantidade de recursos humanos) 

03 Facilidade de acesso (quantidade de nº. de postos de coleta; acessibilidade 
para portadores de deficiência física) 

04 Controle de Qualidade das atividades (Controle Externo e Interno) 

05 Agilidade e resolutividade dos serviços (automação, organização dos serviços) 

06 Tempo de entrega de resultados dos exames (protocolo) 

07 Apresentação dos Contratos de terceirização e relação dos exames 
terceirizados 

08 Manutenção periódica dos equipamentos (contrato de manutenção) 

09 Existência de Normas, POP’s dos serviços executados ( Recepção, coleta, 
transporte, conservação, fluxos ) 

10  Utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 

11 Humanização no atendimento (sala de espera, fluxo de atendimento, 
climatização) 

12 Condições de conservação e segurança de todo o ambiente inclusive nas 
áreas técnicas 

13 Transporte, conservação, armazenamento e descarte do material biológico 
(Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde) 

 

OBS: o detalhamento de cada tópico obedecerá à legislação em vigor, Portarias e Normas 
recomendadas pelo Ministério da Saúde, SESAB e legislação Municipal. 

 
 



AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS 
ESPECIALIZADOS 

 

Tópicos a serem considerados 

01 Presença de Recursos Humanos qualificados e habilitados para o desempenho das 
funções durante o horário de funcionamento dos serviços oferecidos  

02 Capacidade instalada do serviço oferecido (Infra-estrutura, equipamentos 
automatizados, quantidade de recursos humanos) 

03 Agilidade e Resolutividade dos serviços oferecidos (organização dos serviços e 
informatização)  

04 Facilidade de acesso ( localização do serviço, acessibilidade para portadores de 
deficiência) 

05 Apresentação de Contratos de Terceirização 

06 Existência de Normas, POP’s dos serviços executados  

07 Utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 

08 Humanização no atendimento (sala de espera, fluxo de atendimento, climatização) 

09 Condições de conservação e segurança de todo o ambiente inclusive nas áreas 
técnicas 

10 Arquivo e prontuários médicos organizado 

11 Transporte, conservação, armazenamento e descarte do material biológico (Plano de 
Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde) 

12 Tempo de entrega de resultados de exames (protocolo) e pontualidade no 
atendimento 

13 Registro de Manutenção Preventiva dos equipamentos utilizados 

14 Equipamentos e medicamentos para atendimento de urgência 

 
OBS: o detalhamento de cada tópico obedecerá à legislação em vigor, Portarias e Normas 
recomendadas pelo Ministério da Saúde, SESAB e legislação Municipal. 
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PROPOSTA DE SERVIÇOS 
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CREDENCIAMENTO Nº 002/2009 
 

ANEXO III  
 

FICHA DE CADASTRO 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL_________________________________________________ 

NOME FANTASIA________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

CNPJ_________________________________ENDEREÇO_______________ 

_______________________________________________________________ 

MUNICÍPIO____________________________CEP______________________ 

TELEFONE______________________________________________________ 

DIRETOR /RESP. TÉCNICO________________________________________ 

CPF___________________________________CRM_____________________ 

DIRETOR ADMINISTRATIVO _______________________________________ 

CPF____________________________________________________________ 

BANCO.............................AGÊNCIA___________________________________ 

CONTACORRENTE_______________________________________________ 

 

 

DATA: ______/______/______ 

 

 

 

(assinatura e carimbo do responsável pela instituição) 
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CREDENCIAMENTO Nº 002/2009 

 
ANEXO IV  

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE Nº xxxx/2009, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, VISANDO 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CHAMADA 
PÚBLICA Nº. 001/2009. 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº.14.109.763/0001-80, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pela Secretaria de Saúde representada pelo Sr. Camilo Pinto Farias de Lima e Silva, brasileiro, 

casado, economista, portador da Cédula de Identidade n.º 0841421897 SSP/BA domiciliado neste 

Município de Camaçari, e do outro lado a Empresa 

============================================, doravante denominado 

CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 

196 e seguinte, a Lei Orgânica do Município, as Leis 8.080/90 e 8142/90, as Normas Gerais da 

Lei 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos, com as alterações introduzidas pelas Leis 

nº. 8.883 de 08 de junho de 1994 e, nº. 9.648 de 28 de maio de 1998 e as demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação 

de Serviços nº. XXX/2009, Chamada Pública nº. 001/2009, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Contrato tem como objeto à prestação de serviços de saúde que compreende: 

Serviços Hospitalares de Urgência/Emergência – 24 horas incluindo sábados, domingos e 

feriados; Serviços Médicos Ambulatoriais Especializados; Serviços Hospitalares para realização 

de Cirurgias Eletivas; Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) nas diversas 

especialidades pelo CONTRATADO, integrante da rede privada de serviços de saúde localizado 

no Município de Camaçari, aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar aos 

serviços públicos do CONTRATANTE, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 

discriminado nas Planilhas de Programação Físico Orçamentária, anexas, parte integrante deste 

Instrumento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As planilhas de Programação Físicas Orçamentárias do 

CONTRATADO indicam, discriminadamente, os procedimentos ou grupo de procedimentos 

contratados. O CONTRATADO se obriga a aceitar, de acordo com as necessidades do 
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CONTRATANTE e respeitada sua capacidade operacional, acréscimo nos serviços objeto deste 

Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO declara aceitar os termos das Normas Gerais do 

SUS, inclusive no que tange a sujeição às necessidades e demanda do CONTRATANTE, 

renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação mínima de serviços 

constantes das Planilhas de Programação Físico Orçamentária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços de saúde, ora contratados, estão referidos a uma base 

territorial populacional, conforme programação regionalizada de necessidade,  informações do 

Cadastro de Fornecedores do Município de Camaçari, e indicações técnicas do CONTRATANTE, 

mediante compatibilização de suas necessidades e disponibilidade de recursos financeiros. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços ora contratados, referidos na Cláusula Primeira, serão executados pelo 

CONTRATADO, com sede na ============== com alvará de funcionamento expedido pela 

Prefeitura Municipal de Camaçari sob o nº. xxxxxxxxx e alvará sanitário expedido pela Secretaria 

Municipal de Saúde, sob o nº. xxxxxxx, e sob a responsabilidade do Dr. ==================== 

nº. ..........do Conselho de Classe........................................... 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A eventual mudança de endereço do estabelecimento do 

CONTRATADO deverá ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE, que analisará a 

conveniência de manter os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever 

essas condições do Contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do 

Responsável Técnico pelos serviços de saúde contratados, também, será comunicada ao 

CONTRATANTE. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral junto à 

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Camaçari - Ba. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Alterações cadastrais que impliquem mudanças nas Planilhas de 

Programação Físico Orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços de saúde do CONTRATADO deverão atender as 

necessidades do CONTRATANTE, que encaminhará os usuários do SUS/Camaçari, em 

consonância com as Planilhas de Programação Físico Orçamentária do CONTRATADO, e 

obedecerá ao fluxo discriminado no Anexo constante neste contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS GERAIS 
Os serviços, ora contratados, serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 

CONTRATADO e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas nos 

incisos I, II, III do Parágrafo Primeiro desta cláusula, são admitidos nas pendências do 

CONTRATADO para prestar serviços decorrentes de celebrado, em separado, com o 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos deste contrato consideram-se profissionais do próprio 

estabelecimento CONTRATADO: 
I. O membro do seu corpo clínico; 

II. O profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 



III. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços ao 

CONTRATADO, ou se por este autorizado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Equipara-se ao profissional autônomo, definido no inciso III do 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula, a empresa, a cooperativa, o grupo, a sociedade ou 

conglomerado de profissionais que exerça a atividade na área de saúde. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a cobrança por serviços médicos, as doações em dinheiro 

ou fornecimento de material ou medicamento para exames, sejam os atendimentos hospitalares, 

ambulatoriais ou outros complementares da assistência devida ao paciente. 

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATADO responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao 

paciente seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução 

deste contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 

suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os 

contratantes reconhecem a prerrogativa de controle de autoridade normativa genérica da Lei nº. 

8.080, de 19 de setembro de 1990, do Decreto Federal nº. 1.651, de 28 de setembro de 1995. 

PARÁGRAFO SEXTO - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a 

utilização de pessoal para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O CONTRATADO fica exonerado da responsabilidade pelo não 

atendimento de paciente amparado pelo SUS - Camaçari, na hipótese de atraso de 90 (noventa) 

dias no pagamento devido pelo poder público, ressalvas às situações de calamidade pública ou 

grave ameaça da ordem interna ou às situações de urgência e/ou emergência. 

PARÁGRAFO OITAVO – O encaminhamento para atendimento do usuário para o 

CONTRATADO se dará mediante autorização do procedimento na Central de Marcação de 

Consultas e Procedimentos Especializados e Unidades de Saúde autorizadoras da rede municipal 

de acordo com as regras estabelecidas pela CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO NONO - O CONTRATADO se obriga ainda a: 

I – não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação; 

II – atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se 

sempre a qualidade na prestação de serviços; 

III – afixar placa em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS, conforme 

padronização do Ministério da Saúde, informando a gratuidade dos serviços prestados nessa 

condição ou qualquer de outro interesse da Secretaria Municipal de Saúde. 

IV – justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas 

quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos 

procedimentos previstos neste contrato; 

V – esclarecer aos pacientes sobre o seu direito e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 

VI – respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo 

nos casos de eminente perigo de vida ou obrigação legal; 

VII – garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 



VIII – respeitar todos os princípios Constitucionais da assistência aos usuários ressaltados na 

Carta dos Direitos dos Usuários do SUS publicada pelo Ministério da Saúde, bem como as 

Portarias Ministeriais que regulamentam os serviços; 

IX – notificar o CONTRATANTE, de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle 

acionário, mudança de sua Diretoria, quadro funcional, contrato ou estatuto, enviando ao 

CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro da 

alteração, cópia autenticada de Certidão da Junta Comercial ou Cartório de Serviço Civil das 

pessoas Jurídicas; 

X – apresentar o CONTRATADO, sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, taxas, impostos e encargos sociais 

legalmente exigidas que incidam ou venha incidir sobre o seu pessoal necessário à execução do 

serviço; 

XI – atender todos os encaminhamentos para os serviços de saúde autorizados pela Central de 

Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados e Unidades de Saúde autorizadoras da 

rede municipal; 

XII – colocar à disposição da Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados, 

todos os serviços de saúde e procedimentos contratados, conforme Planilha de Programação 

Orçamentária em anexo, ressalvadas as exceções previstas no Contrato; 

XIII – manter atualizados os prontuários médicos e arquivo médico de acordo com a legislação 

vigente dos órgãos competentes.  

XIV - A prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos, 

excetuadas as situações aprovadas pela Comissão de Ética Médica. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Permitir o acesso da Auditoria/SUS/Camaçari e dos supervisores do 

Controle, Avaliação nas dependências das unidades para supervisionar e acompanhar a 

execução dos serviços de saúde contratados; 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Registrar os agravos de notificação compulsória 

encaminhando, esses dados para Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari, conforme normas 

e rotinas da Vigilância Epidemiológica estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

I - Devem ser observadas as regras de Referência e Contra-referência, estando seus profissionais 

de saúde obrigados a responder em formulário próprio da Secretaria Municipal de Saúde, quando 

forem solicitados; 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Colocar urna receptora em suas dependências, para 

recebimento de questionário de avaliação dos serviços, (elogios, queixas ou reclamações) que 

será preenchido pelo usuário do SUS/Camaçari disponibilizando o relatório com os resultados, 

semestralmente e/ou quando solicitado para o CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS COMUNS 
São encargos comuns dos partícipes: 

I) criação de mecanismos que assegurem a efetiva realização dos serviços laboratoriais 

para a população do Município de Camaçari e Municípios Pactuados; 

II) elaboração de protocolos técnicos; 

III) educação permanente de recursos humanos; 



IV) garantir aos profissionais de saúde as vacinas obrigatórias preconizadas pelo 

Ministério da Saúde.  

V) estabelecimento de metas e indicadores quantitativos e qualitativos para as atividades 

previstas no contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE / SESAU: 

I) organizar, controlar, fiscalizar, avaliar e auditar as ações e os serviços compromissados; 

II) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de 

saúde; 

III) analisar os documentos, os registros e informações especificadas na legislação em 

vigor, comparando com os resultados alcançados, os recursos financeiros repassados e os 

indicadores previstos na legislação; 

DA REDE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA: 
I) manter no quadro funcional número suficiente de profissionais habilitados com registro 

atualizado nos respectivos Conselhos de Classe; 

II) garantir aos pacientes atendidos acesso aos serviços de forma regular, contínua e de 

qualidade; 

III) implantar mecanismos e infraestrutura que assegurem a igualdade de atendimento 

entre os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde e os pacientes conveniados e 

particulares em todos os ambientes de circulação, tais como recepção, salas de espera e outros; 

IV) programar o atendimento de acordo com a Política Municipal de Humanização, 

buscando sempre desenvolver ações centradas nos usuários e seus familiares; 

V) manter registro de treinamentos e capacitações dos profissionais responsáveis pela 

limpeza e higienização de acordo com as normas de biossegurança; 

VI) apresentar, quando solicitado, certificado atualizado de desinsetização e desratização;  

VII) manter atualizado o livro de registro de comunicação à Vigilância Epidemiológica das 

doenças de notificação compulsória; 

VIII) manter POP’s (Procedimentos Operacionais Padrão) validados de acordo com os 

ensaios e atividades exercidas, atualizados e disponíveis aos funcionários para todas as áreas; 

IX) disponibilizar equipamentos e permitir a supervisão e instalação de programas de 

informática destinados à identificação de usuários; agendamento de procedimentos médicos, 

ambulatoriais e hospitalares e transmissão de dados para Central de Marcação de Consultas e 

Procedimentos Especializados;  

X) - disponibilizar preposto, em número suficiente para operar os equipamentos e 

programas de informática indicados no inciso “XII” acima. 

XI) -apresentar plano de contingência para situações não esperadas que contemple no 

mínimo situações de: 

a) Parada ou defeitos técnicos de equipamentos ou instrumentos; 

b) Falta de insumos utilizáveis na realização dos procedimentos; 

c) Atrasos não previsíveis na entrega dos laudos e/ou realização de consultas e/ou 

procedimentos; 



XII) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

XIII) a CONTRATADA fica obrigada a atender os pacientes no limite discriminado na 

Ficha de Programação Orçamentária (FPO) ainda que, por falta ocasional de um profissional 

tenha que acomoda-los na agenda de outro  sem direito à cobrança de sobre preço. 

XIV) no atendimento de crianças, adolescentes e pessoas com mais de 60 anos, será 

assegurada a presença de acompanhante, o tempo que se fizer necessário, conforme 

estabelecido nos estatutos da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069/1990 e Estatuto do Idoso, Lei 

n°10.641/2003. 

a. manter atualizados os prontuários médicos e o arquivo médico de acordo com a 

legislação vigente dos órgãos competentes. 

b. identificar o paciente por meio do Cartão Nacional de Saúde e/ou Cartão local; 
 
XVII)  manter em pleno funcionamento Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - 

CCIH, Comissão de Revisão de Óbitos, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Ética 

Médica e demais, de acordo com determinações dos Conselhos Regional e Federal de Medicina e 

legislação em vigor; 

XVIII  a CONTRATADA obriga-se a fornecer aos pacientes, relatório do atendimento 

prestado, quando solicitado, com os seguintes dados: 

a) nome do paciente; 

b) nome do hospital; 

c) localidade; 

d) motivo da internação (quando for o caso); 

e) data da internação ( quando for o caso); 

f) data da alta (quando for o caso); 

g) tipo de órtese, prótese, materiais e/ou procedimentos especiais utilizados, quando for 

o caso; 

h) diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças (CID) na versão vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO  
A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos causados ao paciente, aos órgãos do 

SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de 

negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus profissionais ou prepostos, ficando 

assegurado a CONTRATADA o direito de regresso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização ou o acompanhamento de execução deste contrato 

pelos órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 

nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos 

de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 

da Lei nº. 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

 

 



CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas previstas neste contrato 

ficam vinculados à transferência de recursos do Ministério da Saúde, segundo o que dispõe o § 

2º, do artigo § 5º, da portaria nº. 1.286, de 26/10/93, in verbis: “Enquanto couber à União a 

arrecadação de recursos destinados a financiar ações e serviços de saúde a serem executados 

por Estados e Municípios, o Ministério da Saúde ficará responsável, perante Estados e 

Municípios, pelos créditos que a estes atribuir para contratação de serviços de saúde com o setor 

privado”. 

Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares consignados no Fundo de 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari são provenientes de transferências 

federais mensais, conforme valores fixados pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado da 

Bahia. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A realização das despesas dos serviços executados por força deste 

contrato, nos termos e limites aqui firmados correrão, à conta de dotação orçamentária 

consignada no Fundo Municipal de Saúde, a partir da dotação orçamentária do Ministério da 

Saúde, no valor e rubrica fixados no D.O.U. para o Município de Camaçari. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos necessários à cobertura das despesas relativas à 

execução das atividades consignadas no Sistema de Informação Ambulatorial e Internações 

Hospitalares SIA e SIH/SUS, objeto do presente terão a seguinte classificação orçamentária: 

Projeto Atividade: 6066 

Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica 

Fonte: 25 e 20 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das 

dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 

prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme tabela do SIA e SIH/SUS, em 

vigor editado pelo Ministério de Saúde. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resguardado o preço da tabela nacional de remuneração de 

procedimento, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS; o Município poderá, à sua conveniência e disponibilidade financeira, alterar o 

valor dos procedimentos após prévia autorização do Conselho Municipal de Saúde. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor do presente contrato é estimado em R$ ======  mensais 

tomando-se por base a média mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das 

Planilhas de Programação Físico Orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, para 24 (vinte 

e quatro) meses, estima-se em R$ ======.                  

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor estimado no PARÁGRAFO SEGUNDO desta Cláusula, não 

implica em nenhuma previsão de crédito em favor da CONTRATADA, que somente fará jus aos 

valores correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo CONTRATANTE e 

efetivamente prestados pela CONTRATADA. 

 



CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO DO PREÇO 
Os valores estipulados dos procedimentos serão revistos na mesma proporção, índices e épocas 

dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da Lei, 8.080/90 e nos termos da lei federal de 

licitações e contratos administrativos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses 

e Materiais Especiais do SUS independerão de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no 

processo a origem e autorização da revisão dos valores, com a data da publicação do D.O. U. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o disposto 

abaixo: 

I – a CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o dia 24 do mês de 

faturamento as documentações comprobatórias à prestação dos serviços efetivamente prestados. 

Após a validação dos documentos, realizada pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA, receberá 

até o décimo dia útil, o pagamento referente aos serviços autorizados. 

II – para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 

pagamento será entregue a CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do 

CONTRATANTE, com aposição do respectivo carimbo funcional; 

III – as contas da CONTRATADA rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão 

imediatamente devolvidas a CONTRATADA para as correções cabíveis, que deverão ocorrer no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a devolução. O documento representado será 

acompanhado do correspondente documento original, devidamente inutilizado por meio de 

carimbo. 

IV – ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, 

este garantirá a CONTRATADA o pagamento, no prazo avançado neste contrato, pelos valores 

do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte. 

V – as contas da CONTRATADA rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos 

órgãos do Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria do CONTRATANTE, ficando á 

disposição da CONTRATADA, que terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 

pagamento efetuado, para apresentar recurso, que será julgado no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. 

VI – caso os pagamentos aos CONTRATADOS já tenham sido efetuados, fica o CONTRATANTE 

autorizado a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte, frente aos procedimentos não 

realizados, indevidos ou impróprios. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 
O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação assumida de Interveniente – Pagador 

dos valores constantes deste contrato, não transfere para o CONTRATANTE a obrigação de 

pagar os serviços ora contratados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde para 

todos os efeitos legais, Conforme Portaria nº. 1.286, de 26/10/93. 



 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E 
FISCALIZAÇÃO. 
A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos 

de supervisão indireta ou local, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste contrato e de quaisquer outros dados necessários ao controle e 

avaliação dos serviços prestados.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar, a qualquer 

momento, auditoria ou vistoria no estabelecimento do CONTRATADO, de acordo com o artigo 15 

incisos I e XI e artigo 17 incisos II e XI da Lei Federal nº. 8.080/90. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando necessário, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do 

CONTRATADO para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas de quando da 

assinatura deste contrato utilizando os mesmos critérios da avaliação inicial ou outros que se 

fizerem necessários ao atendimento da legislação vigente. E no caso da vistoria ter sido motivada 

por necessidade de prorrogação contratual, será elaborado relatório de vistoria que será parte 

integrante do termo aditivo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da 

capacidade operativa do CONTRATADO poderá ensejar a rescisão deste contrato ou revisão das 

condições ora estipuladas. 

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora 

contratada não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o 

CONTRATANTE ou para os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 

contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 

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

solicitados pelos servidores do CONTRATANTE designados para tal fim. 

PARÁGRAFO SEXTO - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de 

defesa, nos termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
A inobservância, pelo CONTRATADO, de cláusula ou obrigação constante deste contrato, ou de 

dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, 
garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 88 da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e modificações feitas na Lei 8.883/94, combinado com o disposto no 

parágrafo segundo do art. 7º, da portaria nº. 1.286/93 do Ministério da Saúde; 
I) Advertência escrita; 

II) Multa de até 10% do valor total do contrato; 

III) Multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da tabela SUS do(s) procedimento(s) 

cobrado(s) indevidamente ao paciente do SUS, além da obrigação do ressarcimento 

do valor cobrado; 



IV) Suspensão temporária dos encaminhamentos de usuários às internações ou 

consultas; 

V) Suspensão temporária da prestação de serviço ou de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

VI) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 

VII) Rescisão do contrato; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da 

gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias 

objetivas em que ele ocorreu, através de auditagem assistencial ou inspeção, e dela será 

notificado o CONTRATADO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos incisos I, IV, V e VI desta cláusula poderão 

ser aplicadas cumulativamente com as dos incisos II e III, conforme parágrafo 2º do artigo 87 da 

Lei 8.666/93. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores das multas previstas nos incisos II e III poderão ser 

descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE a CONTRATADA. Caso o valor da 

fatura não seja suficiente para suportar o pagamento das eventuais multas, o excedente será 

cobrado no(s) mês (es) subseqüentes.  

PARÁGRAFO QUARTO - A suspensão temporária dos serviços será determinada até que a 

CONTRATADA corrija a omissão ou a irregularidade específica. 

PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade prevista no inciso V durará enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 

a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso IV. 

PARÁGRAFO SEXTO - A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta cláusula não 

ilidira o direito do CONTRATANTE exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e 

danos, que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus 

usuários, e terceiros, independentemente da responsabilidade civil, criminal e/ou ética do autor do 

fato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação das penalidades, previstas nas alíneas “a” a “g” o 

CONTRATADO poderá interpor recurso administrativo, dirigido à autoridade competente e nos 

prazos determinados pelo Regulamento do Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria. 

PARÁGRAFO OITAVO - A penalidade da rescisão poderá ser aplicada independentemente da 

ordem das sanções previstas nesta Cláusula. A reincidência da CONTRATADA em qualquer 

irregularidade tornará o Contrato passível da rescisão. 



PARÁGRAFO NONO - Da decisão do CONTRATANTE de rescindir o presente contrato cabe, 

inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo 10 (dez) dias, a contar da intimação do ato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do parágrafo 

anterior, o CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis e poderá ao 

recebê-lo atribuir-lhe eficácia suspensiva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e 

contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Primeira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA reconhece desde já direito do CONTRATANTE em 

caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente às licitações e contratos 

administrativos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em 

andamento puder causar prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado o 

prazo de até 90 (noventa) dias para ocorrer à rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA 
negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível poderá ser duplicada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente Contrato torna sem efeito os contratos anteriormente 

celebrados entre o Ministério da Saúde e a CONTRATADA, que tenham como objeto a prestação 

de serviços de saúde aos usuários do SUS/Camaçari. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
A duração do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura, 

podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses em caráter excepcional.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação 

referente às licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto no Parágrafo Único 

da Cláusula Sétima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente Contrato será publicado, por extrato, em jornal de circulação local e nos murais da 

Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 

contados da data de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
A legislação aplicável à execução deste Contrato é composta pelas Leis Federais nº. 8.080/90, 

8.666/93, 8.883/94, suas ulteriores alterações e demais aplicáveis à espécie. 

 

 
 



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
As partes elegem o Foro de Camaçari, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas 

partes e pelo Conselho Municipal de Saúde. 

E, por estarem justas e contratadas, de pleno acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, 

firmam o presente instrumento em 04 (quatro) as vias de igual teor, para um só efeito legal, 

perante 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

Camaçari, ..................................2009 

 

_____________________________________ 
Camilo Pinto Farias de Lima e Silva 

CONTRATANTE 
 

 

________________________________________ 
CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________________ 

RG: 

CPF: 

 

________________________________ 

RG: 

CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2009 
 

ANEXO V  
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 
 
________________,  ______ de _________________ de _____. 
Local e data  
 
 
 
 
 
Licitante interessado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
 
 
 
 

 CREDENCIAMENTO Nº 002/2009 
 

ANEXO VI  
 

FICHA DE REPRESENTAÇÂO NO CREDENCIAMENTO 
 

  

A Instituição__________________________________, sito à ____________________________, 

CPNJ nº_________________, por seu(s) diretor (es) abaixo assinado (s), pela presente, 

nomeia(m) ________________________________________, para representá-la perante a 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, nos atos relativos ao EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATUALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 
PRESTADORES DE SAÚDE Nº. 001/2009, interessados em participar de forma 
complementar, ao Sistema Único de Saúde, podendo para tanto o representante apresentar 

proposta, documentos adicionais e complementares, assinar lista de presença, atas, recorrer de 

qualquer instância administrativa, rubricar páginas de documentos da pré-qualificação, debater 

cláusulas contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, 

alegar e assinar o que convier, pedir informações, passar recibos, quitação, podendo, enfim, 

praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho da presente 

pré-qualificação. 

 

                                      _________________,de___________ de 2009 

 

 

Nome e assinatura do(s) Diretor (es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
 
 
 

Anexo VII 
Modelo Placa Identificação SUS 

 
 

  
 
FONTE: CARTILHA ABC DO SUS – COMUNICAÇÃO VISUAL / INSTRUÇÕES BÁSICAS. 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 As entidades privadas vinculadas ao SUS devem identificar o convênio através de placa 

padronizada, que devem ser posicionadas em local de boa visibilidade.  

 Estas placas podem ser posicionadas paralela ou perpendicularmente à fachada, 

dependendo das características físicas do local onde serão instaladas. 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


